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RESUMO

Este estudo parte do pressuposto de que a implementação de

um processo de avaliação de desempenho, no ambiente interno das

organizações, deve permitir uma gestão eficaz desse desempenho,

sentido de serem otimizadas as suas contribuições & eficáciano

organizacional.

Para tal proposito, um processo de avaliação de desempenho

requer uma estrutura conceituai, em nivel gerencial-informativo,

capaz de proporcionar um adequado conhecimento e tratamento da

realidade das atividades que compõem esse desempenho.

Nesse sentido, este trabalho procura destacar uma concepção

sobre avaliação de desempenho no contexto das organizaçdes,

adotando, basicamente, o enfoque econômico que caracteriza as

suas atividades, de modo integrado ao seu processo de gestão.

Tal enfoque fundamenta-se no conceito de resultado econômico

medida mais adequada da eficácia organizacional ecomo a

desenvolve-se sobre o conceito de mensuraçio de resultados com

base em atividades.

lado, a integração do processo de avaliação dePor outro

de gestão justifica-se a partir dadesempenho ao processo

constatação das suas inter-relações, nas fases de planejamento,

execução e controle das atividades empresariais, bem como pela

necessidade de se associar aos seus respectivos gestores todos os

(operacionais, econômicos e financeiros) dasefeitos suas

decisões.



Sob essa abordagem, origina-se uma concepção especial sobre 

avaliação de desempenho no contexto organizacional, n*o 

tradicionalmente associada ao tema, tanto em nivel prático como

na literatura especializada.

Para a implementação eficaz dessa concepção, identifica-se

dois conjuntos de requisitos: o primeiro, relacionado a aspectos

que deveriam ser contemplados no modelo de gestão da organização;

voltado a características que deveriamsegundo, sero

incorporadas pelo próprio modelo de avaliação de desempenho.

Posteriormente, considerando-se que a gestão econOmica se

caracteriza pela administração dos resultados econômicos globais,

das áreas ou individuais das atividades empresariais, apresenta-

se um "modelo conceituai de avaliaçáo de desempenhos para gestáo

econômica", tomando-se por premissas os requisitos relacionados

ao modelo de gestão da organização.

o modelo apresentado é analisado criticamente,Ao final ,

donde se conclui sobre algumas de suas qualidades para servir ao

processo de gestão de desempenhos. Para esse propósito, os

conjunto dereferem-se ao segundoparâmetros utilizados

requisitos identificados anteriormente.

Diante da abordagem dada ao tema, este trabalho insere-se no

campo da Contabilidade Gerencial e Controladoria, realçando

do tratamento integrado de alguns conceitoscontribuições

administrativos, contábeis e econômicos, com o intuito de se

conceber instrumentos para a mensuraçâo, avaliação e gestáo de

desempenhos no ambiente interno das organizações.



ABSTRACT

This essay is based on th» assumption that implementation of

an evaluating process of performance, in th» organization's

internai environment, should allow an efficacious management of

these performance, in order to optimize its contribution to

organizational effectiveness.

In order to reach this purpose, a performance evaluation

informative-needs a conceptual structure, to anprocess

managerial levei, able to provide an adequate knowledge and

treatment concerning activities that compose suchreality

performance.

In this sense, this essay tries to outstand a conception

about performance evaluation in the organizations contexts,

adopting, basically, an economic view that characterize its

activities, in a integrated way with its management process.

Such a point of view is based on the economic result concept

as the most adequate measure of organizational effectiveness and

has been developed upon the concept of results measurement based

on actvities.

On the others hand, the integration of a performance

evaluating process to the managerial process is justified since

it is observed its inter—relations on planning, execution and

controlling phases of entrepreneurial activities, as well as the

necessity of associating to its own managers all the effects 

(operational, economic and financial) of its decisions.



In this •proach, there is a special conctption about

performance evaluation in the organizational context, not

tradicionally attached to the theme, verified not only at

practical levei as well as in specialized literature.

In order to achieve the effective working of this concept,

there should be identified two groups of requirements:. the first,

to aspects that should be accomplished by therelated

organizatíon management modelj the second, related to traits that

should be incorporated to the performance evaluating model

itself.

Af ter all, considering that economic management is

characterized by the administration of economic results to a

global levei, to areas or individual concerning entrepreneurial

activities, model is introduced as a "conceptual performance

evaluating model to economic management", based on elements

related to an organization management model.

Finally, the model is analized critically, reaching some

performanceconclusions on its attributes to help the process of

management. For this matter, the parameters used refer to the

second group of elements identified previously.

Since the approach given to this essay, is inserted in the

Managerial Accounting and Controlling areas, outstanding the

concerning integrated treatment ofcontributions some

administrative, economic and accounting concepts records, in

order to achieve instruments that should allow measuring,

fevaluation and performance management in the organizations'

internai environment.
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CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O ambiente em que atuam as organizações vem passando por um

processo global de profundas mudanças, cujas variáveis agem «obre

seus desempenhos, ao tempo em que sào também por estesos

influenciadas.

Entre outros fatores, tais mudanças caracterizam-se pelo

pelos avançoscompetição entre as empresas,aumento da

tecnológicos, pelas incertezas políticas e econômicas, além das

crescentes exigências sociais, ecológicas, dos funcionários e dos

consumidores em geral.

Como conseqüência ou como atuantes sobre essa dinâmica

as organizações vêm aperfeiçoando os seus modelos deambiental,

incorporando-lhes desde modernas concepções sobre agestão,

empresa até novas abordagens sobre os problemas típicos da

atividade empresarial.

Essa constatação empírica decorre da ênfase, facilmente

observável na prática ou na literatura especializada, a assuntos

integradavisão empresa-ambiente, administraçãocomo s

estratégica, filosofia de excelência empresarial, 

participativo de gestão, descentralizaçâo do processo 

qualidade em vários aspectos (produtos, 

estruturas etc.).

estilo

decisório,

processos, decisões,

1



Diante desce quadro, ressalta-se a necessidade da gestão das

organizações por instrumentos capazes de permitir um conhecimento

tratamento adequado da realidade organizacional,e um

possibilitando uma atuação gerencial eficaz, que as conduza ao

atendimento dos seus objetivos.

Para esse propósito, destacam-se as relevantes contribuições

da Contabilidade Gerencial, fornecendo uma estrutura conceituai

que, se integrada ao modelo de gestão das organizações, pode

propiciar um amplo conhecimento da sua realidade (operacional,

realidade noeconômica, financeira), além de participar dessa

sentido de estimular um desempenho eficaz.

2



1.2. CARACTERIZACAO DO PROBLEMA

Este estudo parte do pressuposto de que não há maior razão

para se avaliar desempenhos nas organizações empresariais senão

para permitir uma gestão eficaz desses desempenhos, de modo a

serem otimizadas as suas contribuições è eficácia organizacional .

Essa pressuposição é válida á medida que o desempenho global

de uma empresa pode ser caracterizado pela realização de um

de atividades operacionais, que ocorrem de modocon j unto

descentralizado em diversas áreas e sob a responsabilidade dos

seus respectivos gestores, os quais devem atuar sobre as mesmas

de tal modo que a empresa atinja a sua missão.

Sob esse enfoque, a avaliação dos desempenhos dos gestores e

das suas áreas faz-se necessária como uma forma de acompanhamento

das suas contribuições à eficácia empresarial.

A partir de uma abordagem sistêmica sobre a empresa, o

conceito de eficácia relaciona-se ao atendimento da sua missão.

requer a sua continuidade, a qual, por sua vez, depende dosque

seus resultados econômicos.

Confirmando a proposição de alguns autores de que, se

corretamente mensurados, tais resultados constituem medidas de

alta qualidade da eficácia da empresa, concluímos que o conceito

deve orientar as decisões tomadas pelos seus gestores. Todas as

estratégias, planos, programas, políticas e ações implementadas

devem visar, em última instância, a otimização do seu resultado

global.

Enquanto a sobrevivência e o desenvolvimento da 

empresarial dependem dos resultados obtidos

organização

atividades,em suas

3



estes espelham as suas condições de adaptação ao ambiente, o

nivel de satisfação dos consumidores dos seus produtos ou

serviços, a sua capacidade de agregar valor aos fatores de

produçâto e, entre outros aspectos, as expectativas de lucro

determinam a ampliação, manutenção ou redução do capital

investido no empreendimento.

Sob essa abordagem, a avaliação de desempenho das atividades

empresariais não se distancia da seguinte exigências deve

incorporar conceitos e princípios que possibilitem a mensuração e

a avaliação das contribuições dessas atividades aos resultados

globais da empresa, permitindo uma atuação gerencial voltada à

otimização dessas contribuições.

G resultado global da empresa ê formado pela realização de

cada atividade operacional. Consumindo recursos para a geração de

determinados produtos, originam-se custos e receitas, que, se

reconhecidos em cada atividade e confrontados entre si, permitem

a identificação da formação do lucro.

Por outro lado, a avaliação de desempenho, concebida como um

instrumento de gestão, deve atender a necessidades do processo de

gestão empresarial, que corresponde, analiticamente, às fases de

planejamento, execução e controle das atividades.

O sensoriamento dos ambientes externo e interno à empresa

deve permitir aos gestores a identificação de oportunidades e

ameaças, bem como de pontos fortes e fracos, ensejando a

elaboração de planos (estratégico e operacional) voltados a

orientar a atuação da empresa à eficácia. Quantificados, esses

correspondem aos orçamentos e padrões,p1anos

expectativas desejáveis de desempenho das atividades, em

refletindo

termos

4



de volumes, eficiência e valores.

A execução dessas atividades se orientará por esses planos,

que deverão estar em consonância com os objetivos globais da

organização. No entanto, diante da tipica turbulência ambiental,

é muito provável ocorrerem desvios entre uma situação planejada e

uma realizada.

Evidencia-se, assim, a necessidade pela avaliação de

pré-estabelecidas,desempenhos em relação às expectativas

ensejando decisões (controle) no sentido de se implementar ações

corretivas, visando tanto a retomada de uma situação previamente

definida como ideal, quanto o ajuste dos planos.

A integração da avaliação de desempenhos a esse processo

requer dos gestores uma preocupação não somente com a execução

das atividades, mas também com o seu planejamento e controle.

Requer também que se preocupem com todos os efeitos de suas

sobre a empresa e não somente com os aspectosdecisões

operacionais das atividades, uma vez que estas impactam o

desempenho global da empresa em três aspectos: operacional« que

se refere às quantidades fisicas de recursos consumidos e

produtos gerados; financeiro. referente aos prazos de pagamento e

bem como à captação e aplicação dos recursosrecebimento,

financeiros envolvidos em suas transações; e econômico. relativo

aos custos e receitas (ou seja, aos resultados) gerados por tais

atividades, incluindo efeito econômico dos aspectoso

operacionais e financeiros citados.

Destaque-se, assim, que os resultados globais da empresa, 

além de demonstrarem suas condições de continuidade diante das

pressões ambientais,constantes são também sensiveis aos

5



aspectos operacionais e financeiros das suas atividades internas,

possibilitando uma atuação convergente dos gestores rumo á

eficácia empresarial.

-o-

No entanto, esse quadro - onde procuramos caracterizar,

a necessidade da gestão pela avaliação deresumidamente,

desempenhos na empresa, realçando a sua relação com o conceito de

eficácia, o seu enfoque informativo-econômico e a sua integração

ao processo de gestão das atividades empresariais - não é o

comumente associado ao tema.

A partir de nossas pesquisas iniciais, constatamos que são

muitos os enfoques e tratamentos dados ao tema, tanto em nivel

prático como teórico das organizações.

relacionadosLimitando as nossas colocações a aspectos mais

á proposta deste estudo, a fim de não nos distanciarmos dos

objetivoè, observamos que "avaliações de desempenhos" nanossos

são freqüentemente associadas aos aspectos operacionaisempresa

(quantitativos ou qualitativos) e de custos das atividades.

Não questionamos, neste momento, a importância desses

aspectos, apenas ressaltamos que, se considerados isoladamente,

não permitem a identificação da contribuição das atividades à

eficácia empresarial, principalmente, por não contemplarem o 

beneficio gerado á empresa pelo desempenho dessas atividades.

Parâmetros operacionais, como volume de vendas, 

de recursos consumidos, eficiência, volumes captados

quantidade

etc. não
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espelham a efetiva contribuição das atividades aos resultados

econômicos da organização. Nem, tampouco, são passíveis de

comparação entre si e de um tratamento conjunto, em contraposiçáo

ao aspecto econômico das atividades, que as traduz a uma base

comums monetária.

O mesmo ocorre quando tomados atributos nào quantificáveis

(ou qualitativos) de um desempenho como padrões para a sua

avaliação. Tanto esses padrões como a observação do desempenho

nesse caso, sujeitos a algum grau deficam,realizado

habilidade desubjetivismo, influência pelaparcialidade,

das pessoas e por outros fatores que impedemnegociação

resultados justos e válidos (úteis) de um processo de avaliação

de desempenho no contexto empresarial. Embora não seja o nosso

enfoque para o estudo do tema, cabe ressaltarmos os efeitos

negativos sobre o fator humano, em termos fisicos e psicológicos

"stress", desmotivação), que pode causar a implementação(tensão,

de processos avaliativos de desempenho inadequados ao contexto

empresarial.

Não raramente, padrões de desempenho correspondem a dados

históricos e são utilizados como parâmetros para se avaliar um

desempenho atual. Por se referirem a situações ocorridas sob

condições que podem não estar se repetindo no presente, é

questionável utilizá-los como parâmetros válidos e justos para se

avaliar desempenhos na empresa. Concebida como um instrumento

para a promoção da qualidade de um desempenho, avaliação deuma

desempenho deve considerar essencialmente as expectativas em

relação a tal desempenho, ou seja, as suas dimensões futurass ao

que se deseja obter (niveis de eficácia, de resultados, de
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eficiência etc.), considerando as limitações e variáveis que

impactarão o desempenho de uma atividade especifica. Parâmetros

que não incorporam expectativas realistas acerca de um

desempenho, como os históricos, são impróprios para o êxito da

avaliação de desempenhos, como instrumento de gestão empresarial.

A propósito, gestão envolve o planejamento de atividades e tal

função exige uma visão prospectiva, conforme estudaremos neste

trabalho, realçando a necessidade de integração entre o processo

de avaliação de desempenhos e o processo de gestão empresarial,

nas suas fases de planejamento, execução e controle.

Com relação aos parâmetros de custo, observamos que nem

sempre são suportados por conceitos e princípios de mensuração

válidos. Freqüentemente, esses custos ficam distorcidos pelo

rateio de custos indiretos, pela soma de valores com diferentes

pela condição de pagamento incorporada aospoder aquisitivo,

preços dos recursos adquiridos etc.

Alguns autores na área contábil propõem o método ABC

(Activity Based Costing) para o custeio dos produtos gerados

informaçõespelas atividades empresariais, visando a obtenção de

úteis ao gerenciamento dessas atividades.

Com relação a tal proposta, entendemos que a sua grande

contábil—contribuição reside no direcionamento do enfoque

atividades realizadasgerencial as na empresa,para

considerando-as - e não os produtos (enfoque tradicional) como

"consumidoras" de recursos ou fatores de produção. No entanto, ao 

prever o rateio de custos fixos das 

gerados,

realidade operacional da empresa. Qualquer que seja o

atividades aos produtos

entendemos que o método acaba por distorcer a

critêrio
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adotado para o rateio desses custos, sempre haverá nesse processo 

algum grau de arbitrariedade razão pela qual, adotamos o

conceito de “custeio variável*', como essencial para permitir

decisões adequadas relativamente aos produtos gerados pelas

atividades empresariais-

Além disso, convém destacarmos que uma avaliação de

desempenho, na concepção exposta anteriormente, não pode se

basear exclusivamente em parâmetros de custos, posto que não

benefícios proporcionados pelas atividadesevidenciam os

(receitas) e, conseqüentemente, não permitem identificar as suas

contribuições aos resultados globais da empresa.

Por outro lado, recentes estudos realizados no âmbito do

Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA/USP, visando a

estruturação de um modelo de sistema de informações para gestão

econômica, sustentam o conceito de mensuracão de resultados com

base em atividades -

Tal conceito demonstra-se, conforme comprovado e adotado por

este estudo, como de fundamental importância para o gerenciamento

das atividades empresariais, tanto por refletireficaz a

dessaseconômica)(operacional, financeirareal idade e

quanto por permitir a identificação dasatividades, suas

contribuições à eficácia da empresa.

A concepção aqui estudada sobre avaliação de desempenhos, no

contexto organizacional, incorpora tal conceito e procura se

constituir numa extensão dos estudos realizados na área de gestão

econômica.

o -
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Evidencia-se, assim, o problema-alvo deste estudo, através

da seguinte questãoi como se caracterizaria, conceitualmente, um 

modelo para a avaliação de desempenhos na empresa, a fim de

constituir um instrumento capaz de permitir uma gestão eficaz

desses desempenhos?

estudarmos a validade do conceito de 'resultadoApós

econômico como medida de alta qualidade da eficácia empresarial

e, referindo-se a gestão econômica, basicamente, à administração

de resultados econômicos, seja em nivel global da empresa ou de

suas áreas ou atividades, a resposta a essa questão é proposta

pela apresentação e estudo de um "modelo conceituai de avaliação

de desempenhos para gestão econômica".

Para esse propósito, posteriormente a uma incursão na

literatura sobre o conceito de eficácia e o processo de gestão

estudamos uma concepção sobre avaliação deempresarial,

desempenho nesse contexto. Vemo-nos também diante da problemática

relacionada à mensuração e informação desses desempenhos.

Diante da extensão que poderia tomar este estudo, procuramos

limitar o tratamento desses assuntos a um nivel suficiente para

fundamentar as proposições aqui contidas.
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1.3. ESCOPO. OBJETO E OBJETIVOS BQ TRABALHO

O escopo deste trabalho reside, basicamente, na exploração

de contribuições do tratamento integrado de alguns conceitos e

princípios administrativos, contábeis e econômicos, para a

avaliação e gestão eficaz de desempenhos na empresa.

A esse conjunto de conceitos e princípios denominamos

"modelo conceituai de avaliação de desempenhos", o qual, diante

do enfoque econômico adotado, volta-se á gestão econômica e

caracteriza-se como objeto de nossos estudos.

Objetiva-se, assim, a apresentação e o estudo critico desse

modelo. Através da metodologia empregada e após o estudo de uma

concepção sobre o conceito de avaliação de desempenho no contexto

empresarial, procura-se identificar dois conjuntos de requisitos

eficaz. 0 primeiroimplementaçãoessenciais para a. sua

conjunto refere-se aos aspectos que deveríam ser contemplados no

modelo de gestão da empresa, constituindo premissas em que se

baseia o modelo apresentado. 0 segundo, refere-se a aspectos

gerais que deveríam ser incorporados por um modelo de avaliação

conceito,de desempenhos para a implementação eficaz do

constituindo parâmetros pelos quais analisamos criticamente as

características qualitativas do modelo apresentado.
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1.4. CONTRIBUICftO DO TRABALHO

O trabalho contempla uma proposta concreta para mensuração

e avaliação dos resultados gerados pelas atividades empresariais,

através da identificação da contribuição de cada atividade aos

globais da empresa, procurando fornecerresu1tados bases

informativas para uma atuação no sentido de otimizá-los.

Através desse enfoque, o processo de avaliação de

desempenhos associa-se ao conceito de eficácia empresarial,

revestindo este último de um caráter mais prático e, portanto,

possível de ser trabalhado pelos gestores desses desempenhos,

responsáveis por conduzir a empresa nesse sentido.

Este trabalho insere-se, portanto, no campo da Contabilidade

Gerencial, visando a provisão de informações úteis aos gestores

na busca de um adequado conhecimento e tratamento da realidade

operacional, financeira e econômica das atividades da empresa.

Além de apresentarmos um modelo de avaliação de desempenhos,

realçamos as suas qualidades como um instrumento para a gestão

econômica das organizações, ou seja, para a Controladoria.

Procuramos, assim, justificar a existência deste trabalho no

premissa para um trabalho cientificocontexto social

atividadesque um melhor gerenciamento dasacreditando

somente ásempresariais pode proporcionar benefícios não

organizações, mas também á sociedade, através de uma melhor

utilização de recursos escassos (naturais, humanos, tecnológicos, 

financeiros), de um melhor direcionamento da força produtiva e da 

geração de produtos que mais satisfaçam às ilimitadas 

necessidades humanas.
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1.3. METODOLOGIA DE PESQUISA

Freqüentemente, a empresa e diverso» assuntos afins têm sido

estudados sob uma abordagem sistêmica, seja,ou com a

preocupação de entendê-los da "(...) forma mais ampla e completa

ao invés de se estudar apenas uma ou algumas de suaspossivel,

partes separadamente" (NAKAGAWA, 1987:17).

A abordagem sistêmica tem influenciado positivamente a

compreensão de diversos assuntos em várias áreas de estudo,

principalmente no tratamento de problemas complexos, como uma

maneira de entendê-los ou procurar—lhes soluções.

Neste trabalho, essa abordagem é de fundamental importância,

tanto para a caracterização do problema, como também para o

desenvolvimento da pesquisa, por permitir uma ampla visão do

contexto onde se insere o conceito de "avaliação de desempenho"

e das suas relações com outros elementos que integram esse mesmo

contexto.

"dissertação",O estudo em questão se caracteriza como uma

na forma conceituada por SALVADOR (1980:35)s "um estudo teórico,

de natureza reflexiva, que consiste na ordenação de idéias sobre

um determinado tema".

Busca-se uma reflexão teórica, através de uma análise

interpretativa, permita apresentação de algunsque a

posicionamentos próprios sobre determinados assuntos.

Para a caracterização do problema, baseamo—nos em pesquisas

bibliográficas, experiências profissionais e estudos, debates e

seminários realizados durante a nossa participação no curso de

Contabi1idademestrado e Controladoria na FEA/USPem
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Doutornotadamente, nas disciplinas ministradas pelo Professor

Armando Catei li.

realizou-se com base num roteiro de estudos,A pesquisa

integrante de uma proposta inicialmente submetida á apreciação do

professor orientador, após adaptado ás suas sugestões.

Para extrairmos as nossas conclusões, baseamo-nos no método

dedutivo de raciocínio, após uma incursão na literatura a

respeito dos assuntos pertinentes ao tema, em dois níveis:

a) selecionando-se uma bibliografia adequada 
tratamento que se pretendia dar ao assunto; e

ao

organizando-se informaçõesb) selecionando-se
extraídas dessa bibliografia.

e

Basicamente, o estudo compreendeu as seguintes fases:

a) obtenção de subsídios teóricos, que caracterizam o 
contexto onde se insere o objeto deste estudo 
(empresa, eficácia e gestão empresarial);

b) tratamento de uma concepção sobre "avaliação de 
desempenho" nesse contexto, com base no conteúdo 
anterior; e

c) caracterização e estudo critico de um modelo de 
avaliação de desempenhos para gestão econômica, 
diante da concepção estudada anteriormente.
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1.6. ESTRUTURA ES. TRABALHO

rtsultadofi da pesquisaA apresentação dos segue,

o mesmo roteiro utilizado para realizá-la, apósbasicamente, os

ajustes já mencionados, cuja evolução dos assuntos pode ser vista

graficamente na Figura 1.1.1.

O trabalho estrutura-se em cinco capítulos, cujos objetivos

e conteúdos assim se resumem:

Capitulo 1 - INTRODUÇÃO

Neste capitulo, procuramos fornecer uma visão geral do

problema tratado,através da caracterização dotrabalho,

especificando o seu escopo, seu objeto, seus objetivos gerais e 

a contribuição esperada do estudo, bem como a metodologia de 

adotada e os objetivos relacionados a cada capitulo,pesquisa

visando o atendimento dos seus objetivos gerais.

Capitulo 2 - EMPRESA E EFICACIA EMPRESARIAL

teoria dos sistemas, buscamosBaseando-nos na uma

compreensão sobre a empresa como um sistema aberto e dinâmico.

caracterizando o conceito de eficácia empresarial e algumas de

medidas, dentre as quais destacamos o conceito de lucro. Asuas

sistêmica sobre a empresa ressalta o pressuposto da 

continuidade, cujo estudo, para os propósitos

visão sua

deste trabalho,
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limita-se a três aspectos: a) necessidade de se manter certo

egui1lbrio nas relações da empresa com o seu ambiente externo,

interações entre componentes;bem como nas os seus

b) necessidade de se desenvolver mecanismos de Mfeedback11 de suas

respostas (decisões dos seus gestores) às pressões ambientais,

permitindo correções e adaptações no seus desempenhos (planejado

realização), ajustando-os tempestivamente aos interessesou em

empresa como um todo; c) necessidade de se considerar oda

aspecto econômico de suas atividades, abrindo margem para a

inserção do conceito de resultado econômico, como a principal

medida da eficácia da empresa.

Capitulo 3 - GESTÃO EMPRESARIAL

à caracterização da gestão empresarial e de seuVolta-se

qual se integra a concepção estudada sobre avaliaçãoprocesso, ao

conceituaçãode desempenho. São estudados os seguintes pontos:

algumas considerações sobre a eficácia gerencial;de gestão;

de gestão; planejamento, execução e controle; dimensõesmodelo

operacional, financeira e econômica da gestão; e, finalizando, o

papel e a responsabi1idade dos gestores.

Capitulo 4 - AVALIACftO DE DESEMPENHO NA EMPRESA

Contempla o estudo de uma concepção sobre avaliação de

diante do conteúdodesempenho, desenvolvido nos capítulos

anteriores. Apôs algumas considerações relativas à terminologia

(avaliação e mensuração de desempenho), são estudados: o conceito
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de desempenho e suas dimensões na empresa; os possíveis objetos

de avaliação de desempenho no contexto empresarial; a relação

entre avaliação de desempenho, processo decisório e controle; um

processo básico de avaliação de desempenho; a necessidade de se

desempenhos na empresa; a sua concepção comoavaliar um

instrumento de gestão; e, resumindo-se alguns pontos estudados,

os seus propósitos no contexto empresarial.

Concluindo o capitulo, inferimos a existência de dois

implementaçãoconjuntos de requisitos essenciais para a do

conceito de modo eficaz: um, relacionado ao modelo de gestão da

empresa; outro, voltado a características do próprio modelo de

avaliação de desempenhos.

ü primeiro conjunto constitui premissas sobre as quais

repousa o modelo apresentado; enquanto o segundo, parâmetros para

se analisar as suas características.

Capitulo 5 — UM MODELO CONCEITÜAL DE AVALIACAO DE DESEMPENHOS

PARA GESTÃO ECONOMICA

à apresentação do modelo de avaliação deDestina-se

gestão econômica, incluindo aspectosdesempenhos para

relacionados â mensuração do resultado econômico com base nas

atividades operacionais.

Inicia-se pela identificação dos objetivos e objetos da

avaliação de desempenhos, diferenciando-a da avaliação de 

resultados de produtos/serviços, para gestão econômica.

Em relação ao conceito de resultado 

medida do desempenho, destacamos: a importância do conceito

econômico como uma

para
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gest&o econômica; aspectos voltados À sua mensuraçâo; a sua

formação a partir das diversas atividades operacionais; a

responsabilidade pela sua formação; a sua identificação com as

áreas da empresa; o conceito de preços de transferência com base

no custo de oportunidade, como um parâmetro de alta qualidade

tomadasavaliação das decisões pelos gestores,para a

estimulando-os às melhores decisões para a empresa.

Na seqüência, são estudadas as bases informativas para a

avaliação de desempenhos na gestão econômica, que se referem aos

conceitos de padrões (de custos e receitas) e orçamentos

flexíveis. A integração entre ambos permite a evidenciação das

causas de variações entre os desempenhos planejado e realizado.

Com base em todo o conteúdo desenvolvido, procura-se extrair

alguns princípios que norteiam um processo de avaliação de

desempenhos para gestão econômica, relativamente aos modelos de

decisão, mensuração e informação.

Finalizando, apresentamos uma abordagem sistêmica sobre esse

processo de avaliação, ressaltando as interações entre os

diversos conceitos que constituem o modelo.

CONCLUSÕES

Além das conclusões apresentadas durante a explanação, 

resumidas ao final de cada capitulo, a conclusão geral do 

trabalho consiste de uma análise crítica da qualidade do

um instrumento para a aferição e 

eficácia empresarial, tomando-se como parâmetros os 

levantados ao final do capitulo 4.

modelo

apresentado, como estimulo à

requisitos
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1.7. TERMINOLOGIA BASICA

a 1gunsterminologia apresentada aA seguir introduz

conceitos básicos utilizados neste trabalho, demonstrando a

concepção adotada acerca dos mesmos.

PRESSÕES AMBIENTAIS - Conjunto de fatores externos à empresa que
podem constituir oportunidades e ameaças á sua sobrevivência 
e desenvolvimento.

Forças externas e não controláveis pela empresa que 
podem prejudicar o seu desempenho.

AMEAÇAS

OPORTUNIDADES - Forças externas e não controláveis pela empresa 
que podem constituir circunstâncias favoráveis ao 
desempenho.

seu

Vantagens existentes no ambiente interno da 
empresa, que lhe favorecem diante das pressões ambientais.

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS - Desvantagens existentes no ambiente interno da
lhe desfavorecem diante das pressõesempresa, que 

ambientais.

ESTRATÉGIAS - Diretrizes que orientam a busca de um equilíbrio 
entre a empresa e o seu ambiente, considerando as variáveis 
externas e as suas condições internas, presentes e futuras.

ATIVIDADE - Ação que consome recursos e gera produtos; 
econômica; produção.

atividade

Realização de uma atividade ou de um conjunto deDESEMPENHO
atividades.

PRODUÇÃO - 0 mesmo que atividade.

RECURSOS - Fatores de produção, tais como materiais, mão-de-obra, 
tecnologia, que são transformados pelas atividades 
produtos.

em

PRODUTOS - Bens ou serviços gerados pelas atividades.

RESULTADO - Diferença entre receitas e custos; ou entre 
e despesas.

receitas

CUSTO - Valor dos recursos consumidos para a geração de produtos.
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RECEITA - Valor dos produtos/serviços gerados pelas atividades.

DESPESA - Valor de recursos consumidos para a geração de receitas

CUSTO FIXO - Custo indireto e independente do volume de produção 
e, portanto, nâo acsociável a produtos/serviços. Representa 
um potencial de uma determinada atividade para a geração de 
produtos/serviços.

CUSTO VARIAVEL - Custo que varia direta e proporcionalmente ao 
volume de produção.

CUSTO CORRENTE - Valor de bens e serviços validado pelo mercado 
numa determinada data.

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - Diferença entre as receitas relativas a 
um produto/serviço e os custos variáveis para gerá-los.

OPERACIONAL - Adjetivo relativo á atividade física, à operação, 
ao processamento de recursos para a produção de bens e 
serviços.

financeirosAdjetivo relativo aos 
envolvidos nas atividades, captados/aplicados a determinados 
prazos e taxas.

FINANCEIRO recursos

ECONOMICO - Adjetivo relativo aos custos e receitas associados, 
respectivamente, aos recursos consumidos e produtos gerados 
no processo de produção.

Quantificação dos planos elaborados paraORÇAMENTOS um
determinado período.

receitas) 
pré- 

incorrer,

Unidades físicas ou monetárias (custos e
aos recursos/produtos, cientificamente 

e que representam o quanto deve-se

PADRÕES
associadas 
estabelecidas 
obter ou consumir nas atividades.

Processo de julgamento, formação de juízo 
atribuição de um conceito a atributo(s) de um objeto, 
segundo objetivos, padrões e critérios pré-estabelecidos.

ouAVALIAÇAO

MENSURAÇAO - Processo de quantificação ou atribuição de nümeros a 
ou atributos de um objeto, conforme alguns

A mensuração econômica traduz em termos
valor de

eventos 
critérios. 
monetários consumidos
produtos/serviços gerados pelas atividades, num determinado 
momento, constituindo custos e receitas, validados pelo 
mercado.

o erecursos

Conjunto de conceitos e princípios que 
representam, de modo abstrato e simplificado, um objeto, uma 
idéia, um conceito ou uma teoria.

MODELO CONCEITUAL
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PRATICA CONTÁBIL - Atividade contábil realizada em conformidade
os Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos,com

nem sempre encontram respaldo na Teoria Contábil•
que

TEORIA CONTÁBIL — Conjunto de conceitos que constituem suporte 
adequado à mensuração e informação de eventos que alteram o 
patrimônio de uma entidade.

CONCEITO Representação simbólica de um objeto, que pode ser 
expresso por meio de palavras, números ou comportamentos.

implementaçãoPRINCÍPIOS - Proposições que orientam a 
conceito ou teoria.

de um

Conjunto de bens, direitos e obrigações de uma 
entidade. A sua mensuração econômica deve expressar o valor 
da empresa ou a sua riqueza, num determinado momento.

PATRIMÔNIO

GESTOR - Responsável pela gestão das atividades.

AREA DE RESPONSABILIDADE - Unidade administrativa cujo desempenho 
à de responsabi1idade individual do gestor, delimitada pela 
autoridade que lhe foi delegada.
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CAPITULO 2

EMPRESA E EFICACIA EMPRESARIAL

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

G quadro ambiental mostra-nos como os homens se organizam

satisfação das suas diversas necessidades: constituempara

diversos organismos, sob a forma de associações industriais,

comerciais, financeiras, recreativas, desportivas, religiosas,

entre outras.

Os benefícios gerados por essas entidades tanto podem ser de

natureza material (bens, serviços, riqueza) quanto não material

(de ordem afetiva, intelectual, moral, religiosa etc.), mas

sempre revertem-se ao próprio homem.

entidadesTodos esses organismos podem ser considerados

econômicas, tendo em vista que, para o atendimento dos propósitos

de alguma forma,para os quais foram constituídos, exercem,

ou distribuemeconômica, ou seja, consomem, produzematividade

bens ou serviços.

Neste trabalho, a empresa é entendida como um sistema

organizacional que exerce alguma atividade econômica, não sendo

relevante a forma como se constitui, nem a natureza dos

benefícios gerados.
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2.2. CQNCEITUACAQ £A EMPRESA

A exemplo do que vem ocorrendo em diversos ramos do

conhecimento, as idéias de "sistemas" tém influenciado, de forma

positiva, a compreensão de vários assuntos no contexto das

organizações empresariais, inclusive quanto à sua própria

conceituaçào.

2.2.1. INFLUENCIAS DA TEORIA DOS SISTEMAS

VON BERTALANFFY (1977:199), considerado fundador da Teoria

dos Sistemas, explica-nos que essa teoria "(...) é uma nova

visão da realidade que transcende os problemas tecnológicos,

exige uma reorientaçâo das ciências, atinge uma ampla gama de

ciências desde a fisica até as ciências sociais e é operativa com

vários graus de sucesso".

defato, verifica-se atualmente um grande númeroDe

conhecimento, ános mais variados ramos doreferências,

tanto a uma"abordagem sistêmica". Essa abordagem refere-se

metodologia de estudo, que permite uma visão mais abrangente

isoladamente,sobre um determinado assunto do que se considerado

quanto a uma forma de se reunir assuntos que, devido á existência

de uma característica comum e de relações entre si, podem ser

considerados sob a ótica sistêmica.

LODI (1987:199), ao resumir a Teoria dos Sistemas estudada

BERTALANFFY, coloca que ela "(por VON ) elabora princípios• • •

sejam físicos, biológicos ougerais, sociológicos, e modelos
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gerais para qualquer das ciências envolvidas. ( ) Ela também• • •

veio a preencher o vazio entre elas, pois há sistemas que não

podem ser entendidos pela investigação separada e disciplinar de

cada uma de suas partes. Só o todo possibilita uma explicação.

Por isso também se diz que a Teoria de Sistemas é uma ciência da

'Totalidade * u

A caracterização da empresa a partir da abordagem sistêmica

contempla uma riqueza de conteúdo tal que acreditamos

de qualquer outra linha de raciocínio não seriaatravés

alcançada. A empresa é mesmo um sistema cujo entendimento fe

impossível por meio de uma "investigação separada e disciplinar

de cada uma de suas partes". As suas inter—relações com o

ambiente em que se insere, bem como as existentes entre os

elementos que a compõem, são intensas, de modo a tornar

sem uma referência a essas inter—impossível caracterizá-1a

relações.

Da mesma forma, o tratamento de assuntos a ela relacionados

requer considerá-los dentro desse contexto,- onde também se

com outros assuntos, formando, assim, todorelacionam um

e complexo, cuja compreensão requer a interação entresistêmico

diversos ramos do conhecimento humano.
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2.2.2. DEFINIÇÃO £)E SISTEMA

BEER (1969:25) apresenta-nos uma definição genérica de

"( ) qualquer coisa que consiste em partes unidassistema: • es

entre si pode ser chamada de sistema”, citando, como exemplo, um

carro, uma tesoura ou uma economia. Todas essas "coisas", segundo

o autor, "Podem ser apontadas como agregados de pedaços e peças;

mas começam a ser entendidas somente quando as conexões entre os

pedaços e peças, as interações de todo o organismo, tornam-se o

objeto de estudo".

Admite, assim, que embora conceitualmente existam sistemas a

partir da simples reunião de dois elementos, somente com o estudo

das "conexões" ou relações entre as suas partes e das interações

do sistema (organismo) como um todo torna-se possivel um

entendimento a seu respeito.

Destacando a interação entre os seus componentes, CHIAVENATO

.) conjuntos de elementos(1979:383) entende que sistemas são "( • ■

desenvolvendo uma função para atingirinter—relacionados um ou

mais objetivos ou propósitos".

BIO (1985:18) considera sistema como "(. ) um conjunto dem m

elementos interdependentes, ou um todo organizado, ou partes que

interagem formando um todo unitário e complexo", destacando que

uma empresa excede a 'soma' de atividades isoladas,"(...) tais

como: vender, comprar, controlar pessoal, produzir,

Ela deve ser considerada como algo mais 

meros componentes reunidos, de forma estática, através 

estrutura de organização. E necessário

pagar e

( . . . )receber. do que

de uma

conceituá-la como um

de partes estreitamentesistema relacionadas, fluidezcom
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dinâmica".

Estas últimas definições, realçando a inter—relação entre os

elementos que compõem um sistema, levam-nos á compreensão de que

existe uma certa ordem e dinâmica nos sistemas ao desenvolverem

uma função orientada para o atingimento de algum objetivo.

Esse objetivo direciona a atuação do sistema e, portanto,

integra dinamicamente as suas partes.

Essas partes podem ser consideradas como subsistemas. Ou

sistema pode ser composto de outros sistemasseja, um

(subsistemas), bem como compor, em conjunto com outros sistemas,

um sistema maior (macrossistema).

Utilizando-nos de um exemplo de BEER (1967:25), é válido se

Alguém utilizando-se de umachamar uma tesoura de sistema.

tesoura para cortar tecidos pode também ser denominado um sistema 

de cortar, que pode igualmente integrar um sistema de manufatura 

- e assim por diante. Se tomarmos a tesoura como um sistema 

veremos que ainda poderá ser desdobrada em subsistemas.minimo,

lâminas poderia ser considerada um sistema deUma das suas

que interagem de formas especiais,componentes metalúrgicos,

por exemplo, das condições de temperatura a quedependendo,

submetidos. Os componentes desse sistema sâfoestiverem sendo

variedades de moléculas de aço, poderiamdiferentes que

individualmente também ser consideradas como sistemas de átomos.

Portanto, sâo características comuns a todos os sistemast

a) serem compostos de 
relacionam de forma a constituir um todo;

b) possuírem um elemento integrador de suas partes, 
que pode ser um objetivo ou uma razão qualquer que 
justifique a reunião desses elementos; e

partes ou elementos que se
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c) a possibilidade de, para o estudo 
interaçOes, serem decompostos ou compostos de forma 
a delimitá-los num determinado contexto.

de suas

Para o estudo de um objeto qualquer sob uma abordagem

sistêmica, é preciso entendê-lo como um sistema portanto,e,

delimitar a sua amplitude, identificando os seus "objetivos ou

os elementos que o integram e as suas inter—propósitos",

relações, além de defini-lo como parte de um sistema maior.
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2.2.3. CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS

Além das características comuns a todos os sistemas, existem

algumas mais especificas, que os classificam segundo as

diferenciações que apresentam.

Dentre as diversas classificações observadas, duas são de

fundamental importância para a caracterização da empresa e

ao estado do sistema e às suas interações com oreferem-se

ambiente onde se insere.

relação ao primeiro aspecto, um sistema podeEm se

encontrar, basicamente, em dois estados: estático, quando não

realiza atividade; ou dinâmico, quando realiza atividade. Assim,

conforme os estados em que podem se encontrar, os sistemas

classificam-se em:

que não modificam as 
ou estruturas e independem

estáticos - 
características 
ocorrência de eventos, como um sistema métrico, por 
exemplo;

a) suas
da

alteradas 
podem

- têm suas características 
a ocorrência de eventos, que 

de atividades realizadas internamente

b) dinâmicos 
conforme 
decorrer 
das
exemplo os seres vivos; e

ou
suas interações com o seu ambiente, como, por

- dispõem de um mecanismo que 
como estáticos em relação ao 

externo, mas dinâmicos em relação ao

homeostáticos
caracterizam 
ambiente
funcionamento. Como exemplo: um refrigerador.

c) os
seu
seu
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Em relação ao segundo aspecto, ou seja, Às interaçbes do

sistema como um todo e o ambiente em que se insere, os sistemas

classificam-se ems

a) fechados - quando nenhum material entra ou deixa- 
os, ou seja, não interage com o seu ambiente; e

quando há importação ou exportação e, 
conseqüentemente, mudança dos seus componentes.

b) abertos

O processamento de certos "inputs", obtidos no ambiente onde

se insere o sistema, produzindo determinados "outputs", que

retornam ao ambiente, diferencia os sistemas abertos dos sistemas

fechados.

De acordo com as colocaçües anteriores, a empresa pode ser

como um sistema dinâmico e aberto, ou seja, comoconceituada um

conjunto de elementos interdependentes que interagem para a

consecução de um fim comum, em permanente inter—relação com o seu

meio ambiente.
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2.3. a EMPRESA COMO yM SISTEMA DINÂMICO E ABERTO

Como um sistema dinâmico, a empresa realiza uma atividade,

que se caracteriza pelo processamento de certos "inputs" com o

intuito de gerar determinados "outputs"•

Os "inputs" do sistema empresa consistem, basicamente, de

recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos, que,

devido às suas caracteristicas comuns de “escassez", podem ser

considerados "recursos econômicos" e, portanto, possuem "valor

econômico"•

O "processamento" do sistema consiste da realização das

atividades empresariais, que consomem esses recursos econômicos,

a fim de produzirem algum bem ou serviço.

Em sentido amplo, essas atividades nâo se referem somente à

de uma empresa industrial, mas a qualquer atividade"produção"

que consome recursos escassos, transformando-os em produtos ou

Por serem escassos, esses produtos e serviços tambémserviços•

possuem valor econômico.

portanto.A atividade global do sistema empresa compõe-se.

conjunto de atividades realizadas internamente, que podemde um

Isto ê.ou não se relacionar diretamente com o seu meio exterior.

alguns produtos gerados podem se destinar ao consumo interno à

empresa, na forma de recursos para outras atividades.

Os "outputs" do sistema caracterizam-se pelos produtos e

serviços gerados e que se destinam ao consumo externo, por outras

entidades que compõem o macrossistema ambiental .

Considerando-se que todas as atividades realizadas na

empresa distribuem se pelas suas diversas áreas componentes, sob
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a responsabilidade dos seus respectivos gestores, a dinâmica da 

atividade empresarial pode ser visualizada na Figura 2.1.

Como um sistema aberto. a empresa se caracteriza por ser

essencial mente dinâmica. ou seja, encontra-se permanentemente

interagindo com o seu ambiente.

Embora do ponto de vista produtivo a empresa possa se

encontrar (num determinado periodo e por um motivo qualquer) com

as suas atividades paralisadas, o ambiente do qual participa é

essencialmente dinâmico e acaba por interferir, de várias formas.

no seu estado.

tecnológico,concorrência, desenvolvimentoA o as

condições macroeconômicasinfluências governamentais, as

de juros, balança comercial etc.),( inflação, taxas o

de (materiais,fornecedorescomportamento dos recursos

e humanos) ou, atê mesmo, a cultura das pessoasfinanceiros que

influenciaminteragem com a empresa sâo exemplos de fatores que

permanentemente o estado desse sistema.

fatores podem constituir oportunidades ou ameaças áEsses

exigindocontinuamenteempresa e estãodasobrevivência

tanto como uma forma de defesa, quanto um modo derespostas,

aproveitar oportunidades e prosperar.

A sobrevivência da empresa ê um pressuposto intrinseco á sua

Ao ser constituída, já se pressupõe que aprópria natureza.

empresa sobreviva, mesmo que por um determinado periodo, até que,

pelo menos, atenda aos propósitos para os quais foi criada.

Deve, portanto, manter uma capacidade de adaptação e

mudança em relação ao seu mundo exterior, que lhe possibilite a 

sobrevivência e o seu desenvolvimento nos vários aspectossua
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FIGURA 2.1
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relacionados á sua existência.

B10 (1985 s18) estuda essa questão, que se resume na

seguinte proposição: "Uma das implicações criticas dos conceitos

de sistemas na Administração é justamente a concepção da empresa

como um sistema aberto, pois tal visão ressalta que o ambiente em

que vive a empresa é essencialmente dinâmico, fazendo com que um

sistema organizacional, para sobreviver, tenha de responder

às pressões exercidas pelas mudanças continuas eeficazmente

rápidas do ambiente". (Grifo nosso).

Não basta que a empresa simplesmente "responda" às pressões

ü fato de não se manifestar, já se constitui numaambientais.

resposta. E necessário que as suas respostas sejam eficazes,

garantindo a sua continuidade, como uma condição necessária para

suas atividades no sentido de realizar aque desenvolva as

própria finalidade para a qual foi constituida.

No entanto, o fato de se caracterizar como um sistema aberto 

não significa somente que as suas atividades são influenciadas 

pelos eventos ambientais. Significa também que tais atividades

influenciam, de diversas formas, o seu ambiente.

comportamentofato leva-nos a acreditar que umEsse

defensivo nem sempre é suficiente para garantir a continuidade de

uma organização, sendo necessário que atue prô-ativamente em seus

ambientes interno e externo, de modo a "criar" condições que 1 he

permitam sobreviver e se desenvolver.
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2.4. SUBSISTEMAS COMPONENTES Bfi SISTEMA EMPRESA

A dinâmica do sistema empresa resulta da interação dos

elementos que o compõem, dando origem às atividades empresariais.

GUERREIRO (1989:165ss) identifica seis conjutos de elementos

componentes desse sistema, os quais constituem subsistemas

interdependentes, que interagem no sentido do cumprimento dos

objetivos empresariaiss

conjunto 
dos

a) subsistema institucional - formado por um
expectativas

evidencia
valoresde ecrenças,

proprietários da empresa, que se 
constituirem-na ou posteriormente nas 
relacionadas à sua sobrevivência e desenvolvimento.

ao
decisões

Esse conjunto de crenças, valores e expectativas 
convertem-se em diretrizes que orientam todos os 
demais componentes do sistema empresa 
resultados desejados e referem-se: aos principios

aos

que norteiam o comportamento da empresa diante dos 
seus clientes, fornecedores, empregados, comunidade 
e governo; e ao ramo de negócio em que a empresa

0 subsistema institucional se 
propósitos do sistema empresa e à 
orienta a sua atuação de um modo

deseja atuar, 
relaciona aos 
filosofia que 
geral.
influencia todos 
condiciona a interação da empresa com os demais 
sistemas que compõem o macrossistema ambiental;

Sua importância se releva ao tempo em que 
os subsistemas da empresa e

elementos 
imóveis, 

Não 
outro 

que 
suas

fisico — compreende todos os 
do sistema empresa, tais como: 

instalações, máquinas, veiculos, estoques etc.
compõe

b) subsistema 
materiais

o elemento humano (queinclui
subsistema), mas sim todos os recursos fisicos 
as pessoas utilizam para desempenharem as 
funções na empresa;

refere-se ao conjunto dos 
elementos humanos na organização, bem como às 
caracteristicas próprias dos individuos, tais como: 
necessidades, criatividade, objetivos 
motivação, liderança etc.;

c) subsistema social

pessoais,

d) subsistema formal refere-se à organização da 
forma como são agrupadas 

atividades em departamentos, à
empresa, ou seja, è 
as suas diversas
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definição da amplitude administrativa, ao grau 
de descentralização das decisões, à delegação de 
autoridade, entre outros aspectos;

e) subsistema de informação constituído de 
atividades de obtenção, processamento e geração de 
informações necessárias á gestão e á execução das 
atividades da empresa; e

é

f) subsistema de gestão - refere-se ao processo que 
orienta a realização das atividades da empresa aos 
seus propósitos, ou seja, é responsável pela 
dinâmica do sistema. Justifica-se pela necessidade 
de planejamento, execução e controle das
atividades empresariais, para que a empresa alcance 
os seus propósitos. Requer um conhecimento 
adequado da realidade, obtido através das
informações geradas pelo subsistema de informações.

A Figura 2.2 representa, graficamente, a empresa constituída

desses subsistemas, os quais interagem entre si e com outros

elementos componentes do macrossistema ambiental.
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2.5. ELEMENTOS QUE INTEGRAM g ORIENTAM ftg ATIVIDADES EMPRESARIAIS

Uma característica fundamental de um sistema qualquer ê a

existência de algum elemento que, por ser comum a todas as

partes que o compõem, caracteriza essas partes como pertencentes

integrando-as de forma a constituir o seu "todo'*.ao sistema.

2.5.1. MISSÃO

A missão da empresa, que se refere à razão da sua

caracteriza-se como o elemento integrador das suasexistência,

num objetivopartes componentes (subsistemas), constituindo-se 

permanente e fundamental para a sua atuação.

coloca que os objetivos de umaGUERREIRO (1989:155ss)

empresa podem ser diversos e uns mais importantes do que outros; 

uns podem ser atingidos em prazos mais curto do que outros; além 

de ser possível que se refiram a atividades especificas como 

suprimentos, marketing, produção. No entanto, o autor destaca a

existência de "(...) um objetivo fundamental do sistema empresa,

que se constitui na verdadeira razão de uma existência, que

caracteriza e direciona o seu modo de atuação, que independe das

condições ambientais do momento, bem como de suas condições

internas, e assume um caráter permanente: é a sua missão'*.

Ressalta, ainda, que a missão da empresa decorre 

que pretende desempenhar no cenário social e das

do papel

crenças e

valores das pessoas que a dirigem, e contempla os seguintes
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pontos: valores fundamentais da entidade; produtos e serviços

oferecidos; mercados de atuação; e clientela a ser atendida

destacando que esses pontos "(...) devem ser caracterizados de

forma ampla, genérica e flexível, tendo em vista que a missão

constitui-se em um objetivo permanente do sistema empresa."

(GUERREIRO, 1989:156).

Entendemos, assim, que uma empresa sempre possui uma

missão, que pode não estar explicita. Inferimos também a

necessidade de que a sua missão seja corretamente evidenciada,

condicionando a atuação do sistema, interferepois que,

sobremaneira no seu desempenho.

Da explicitação da missão, decorre a definição de diretrizes

básicas para a gestão das atividades empresariais, e, quando mal

formulada, pode impactar negativamente o desempenho do sistema

como um todo. Restrições ou amplitude em excesso podem:

impedir a visualização da necessidade de ajustes da 
empresa ao seu ambiente;

permitir interpretações divergentes entre 
responsáveis por conduzir a empresa ao 
atingimento;

os
seu

desvirtuar os reais propósitos da empresa;

exigir constantes ajustes, depreciando o 
caráter permanente.

seu

KOTLER (1980:83) considera que a missão de uma empresa se

relaciona á satisfação de uma necessidade do seu ambiente

externo; enquanto que a decisão de fazer um determinado produto

ou prestar um determinado serviço é um meio de satisfazer

necessidades no ambiente externo e, portanto, um meio de
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sobrevivência e continuidade, ou seja, um meio de a empresa

cumprir a sua missão.

A definição da missão da empresa como "fabricar determinados

produtos" ou "prestar determinados serviços" pode prejudicar a

atuação do sistema, á medida que esses produtos ou serviços não

mais satisfaçam, por qualquer motivo, necessidades ambientais.

disso, produtos de empresa estão,Além umaos

frequentemente, sujeitos a mudanças (em suas especificaç&es

técnicas, "design"), devido a muitos fatores (concorrência,

alteração dos gostos dos consumidores, evolução tecnológica), e

voltam-se sempre à satisfação de necessidades ambientais.

entendemos que a caracterização da missão de umaAssim,

empresa é fundamental para a sua atuação eficaz, devendo mesmo

partir da satisfação de necessidades externas, üs seus produtos

devem ser considerados apenas como meios de que a empresa se

necessidadesatendimento dessasuti1iza e,opara

conseqüentemente, para o cumprimento da sua missão.

Concordando com GUERREIRO (1989:156), citado anteriormente,

reforçamos que não somente os produtos/serviços devem ser

da empresa, masconsiderados para se caracterizar a missão

também o papel que se deseja desempenhar no cenário social, um

conjunto de crenças e valores fundamentais da entidade, o seu

mercado e os seus clientes.
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2.5.2. OBJETIVOS

considerá-laA explicitação da missão de uma empresa requer

objetivo permanente, capaz de orientar a definição decomo um

outros objetivos mais específicos da empresa, como os sociais e

econômicos.

Tais objetivos, por sua vez, devem orientar a definição de

objetivos ainda mais específicos, como, por exemplo, os das áreas

formando, assim, uma hierarquia deque compõem a empresa,

objetivos, em cujo topo figura a missão da empresa. Para se

manter no cumprimento de sua missão, as áreas que a compõem não

podem, portanto, possuir objetivos conflitantes com os da

Não podem atuar de modo independente, mas de formaorganização.

orientada aos interesses globais da empresa.

) são regrasANSOFF (1977:32) salienta que objetivos "( m m m

que habilitam a administração a orientar e medir ode decisão

da empresa no sentido da consecução dosdesempenho seus

e destaca os objetivos empresariais como sendo ospropósitos"

(ou não-econômicos). Os primeiros,econômicos e os sociais

á maximização da eficiência do seu processo global devoltados

conversão de recursos; os segundos, decorrentes da interação dos

objetivos de cada participante nas atividades empresariais.

Além de contemplar uma clara definição de "objetivos", as

proposições desse autor ilustram uma questão polêmica no ambiente 

teórico e prático das organizações, relativamente aos seus

principais objetivos.

Em contraposição à visão capitalista, onde o lucro ê

considerado o principal objetivo da têm surgidoempresa,
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correntes de pensamento que inserem entre os seus objetivos as

suas responsabilidades para com a sociedade, caracterizando os

seus objetivos sociais.

Paralelamente, surgem, no contexto ambiental, crescentes

exigências sociais em relação à atuação das empresas, como, por

exemplo, nas questões ecológicas, nas relações entre empregados e

empregadores e na defesa aos consumidores.

Na realidade, a questão dos objetivos da empresa carece de

resposta pacifica, tanto no ambiente teórico como prático das

organizações empresariais.

Diante da abordagem da missão da estudadaempresa,

anteriormente, e do enfoque sistêmico que permite compreendê-la

como parte de um sistema maior, é possivel extrairmos algumas

considerações sobre essa questão.

Assim como a empresa ê composta de subsistemas, ela também

constitui um subsistema do macrossistema ambiental, üu seja. ela

se integra a um ambiente, juntamente com outras organizações.

entidades e pessoas; e, como desenvolve atividades que se inter—

relacionam com tal ambiente, ela se constitui num subsistema do

sistema ambiental•

organização existe porque atende a necessidadesA e

expectativas do ambiente em que se insere, seja dos seus

proprietários, dos consumidores dos seus produtos, dos seus

empregados etc.

Do ponto de vista social, é indiscutível que se espera da

emprego, renda, desenvolvimento social. uso eficienteempresa:

recursos naturais, respeito ás leis e normas sociais, comdos

relação a impostos, poluição, direitos humanos etc.
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GIBSON et al. (1988:27ss) defendem que as considerações

ambientais devem ser levadas em conta no estabelecimento de metas

e objetivos das organizações, pois "Nenhuma organização existe no

vácuo. Cada uma delas deve tratar diariamente com seu ambiente.

Qualquer organização está continuamente interagindo com outras

organizações e com outros indivíduos deste ambiente - o público

(consumidores, estudantes pacientes, cidadãos), fornecedores,

instituições governamentaisacionistas,credores, e com

muitíssimas outras categorias. Cada uma dessas categorias tem

a reclamar da organização, ou tem um conjunto dealgo

expectativas, e cada uma delas é afetada diferentemente pelos

diferentes problemas".

KWASNICKA (1981:233) destaca três razões para que os

gestores de uma empresa considerem, em seu trabalho, aspectos

sociais:

a sociedade melhor informada e mais exigente dos 
seus direitos e de leis que assegurem o bem-estar 
social e sua sobrevivência;

participação ou influência 
desenvolvimento de atitudes e valores na sociedade, 
que, retornando, influenciam a empresa; e

da empresa noa

o próprio desenvolvimento de teorias modernas, 
"ecologia de empresas", influenciando 

administrativo 
sobrevivência da empresa.

como 
naturalmente

manutenção datrabalho nao

Portanto, como um subsistema do sistema ambiental, uma

não pode possuir objetivos conflitantesempresa com as

expectativas dos participantes desse sistema, sob pena de ser por

identificada "prejudicial". consideradacomoeles Ser

"prejudicial" sistemaao (sociedade) nadacomo um todo
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significaria para a empresa se a partir dessa constatação não lhe

fossem aplicadas "sanções", seja sob a forma de multas fiscais,

não aquisição de seus produtos pelo mercado, interferências

governamentais etc.

Sob esse ponto de vista, os objetivos da empresa que

consideram a sua responsabilidade perante a sociedade (objetivos

sociais) já não parecem estar tão dissociados da sua realidade.

Contrariamente, realçam a interdependência empresa-ambiente e

requerem ser considerados entre os seus objetivos.

Por outro lado, a atividade empresarial se constitui numa

atividade econômica, por consumir recursos escassos ao gerar

produtos úteis (que satisfazem alguma necessidade) à sociedade.

De posse de fatores de produção, adquiridos no seu ambiente

externo, a empresa os transforma e os retorna a esse ambiente, na 

^ forma de produtos ou serviços - e esse é o meio básico pelo qual

a empresa procura garantir a sua continuidade.

Ao repassar os seus produtos ao mercado consumidor, a

deve aumentar a sua capacidade de adquirir novos insumosempresa

e gerar novos produtos, de forma que a empresa não só recupere o

produzindo,investido na atividade produtiva e continuecapital

também gere um excedente que remunere esse capital.mas

Se a atividade empresarial não gerar resultados suficientes

para repor, pelo menos, os recursos consumidos, a capacidade da

empresa em adquirir insumos e, conseqüentemente, de geração de

produtos estará se reduzindo. Não há dúvidas de que anovos

permanência de uma situação desse tipo por 

levaria a empresa à descontinuidade.

longo períodoum

por outro lado, os resultados da empresa refletem o seu
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comportamento diante de fatores que também interessam A sociedade

como, por exemplo, o uso eficiente de recursos (por serem

escassos) e o uso eficaz desses recursos (por terem sido

transformados em produtos que satisfaçam necessidades dos

participantes dessa sociedade e que, por isso, possuem valor

econômico e são comprados)-

A responsabilidade social da empresa, com relação ao uso

desses fatores, evidencia—se também, do ponto de vista econômico.

como uma das preocupações da empresa, por influenciarem o

resultado econômico necessário á continuidade das suas operações.

portanto, afirmar que interessa também APoderiamos,

sociedade a empresa lucrativa, que utilize de forma eficiente e

(escassos) disponiveis no macrossitemaeficaz os recursos

ambiental, gerando beneficios mútuos.

GIBSON et al. (1988i23ss), ao se referir á obra “The

PRESTHUS, coloca que a grandeOrganizational Society", de Robert

maioria das realizações na sociedade moderna só ocorrem porque

pessoas em grupo" se envolvem em “projetos comuns"," as

) primeira justificativa pararessaltando, em seguida, que a "(. m m

a existência de organizações é a de que certas metas só podem ser

alcançadas mediante ação convergente de grupos de pessoas".

"Metas" poderiam ai ser entendidas como as da sociedade ou

da empresa. Do ponto de vista da sociedade, o atingimento de

sociais somente seria possível a partir dametas existência de

organizações? enquanto que o atingimento das "metas" das

organizações só seria possivel por meio da "ação convergente de 

pessoas", onde "açãogrupos de convergente" — 

significa atividade orientada a alguma finalidade.

entendemos
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Além desses aspectos, que realçam a interdependência entre 

empresa e sociedade, revelando a necessidade de conciliação entre

seus objetivos econômicos e sociais, há que seos considerar o

ponto de vista do investidor o qual, muito provavelmente, espera

uma remuneração positiva para o capital investido, levando-o (e a

outros investidores) a novas aplicações no empreendimento.

Assim, lucros e suas expectativas são requisitos não somente

para a sobrevivência da empresa, como também para o seu

desenvolvimento, através de uma injeção de recursos excedentes

nas suas próprias atividades.

De acordo com essas colocações e parafraseando GUERREIRO

(1989:162), a importância crescente dos objetivos sociais da

empresa não elimina nem reduz a importância dos objetivos

econômicos da empresa.

Ao tempo em que objetivos sociais devem ser considerados

empresa, orientando a sua atuação e o de suas partes depela

forma integrada ao seu ambiente e garantindo-lhe certa harmonia

em relação a expectativas sociais? lucros são imprescindíveis

para a continuidade de uma atividade econômica, que também

interessa à sociedade, ao permitirem se alcançar metas sociais

que não seriam possíveis senão pela atuação dessas entidades.

A conciliação entre os objetivos sociais e econômicos da

empresa é mesmo necessária, como uma forma de manter um certo

equilíbrio nas suas relações internas e com o seu ambiente, que

lhe permita garantir a sua continuidade.
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2.6. B PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE

Ao ser constituída, pressupõe-me que, para alcançar os seus

propósitos, a empresa sobreviva. Por menos complexo que seja

alcançá-los, uma empresa precisa sobreviver, pelo menos, até o

momento em que os realize.

No entanto, na prática das organizaçbes, essa questão assume

grande complexidade. Trata-se da grande preocupação da

administração das empresas.

Por esse motivo e a fim de não nos distanciarmos dos

objetivos deste trabalho, abordaremos apenas três aspectos

relacionados à questão da continuidade da empresa, fundamentais

para algumas colocações posteriores:

necessidade de que a empresa mantenha 
equilíbrio na sua atuação, bem como em 
relações com o meio;

uma
suas

a necessidade de "feedback" sobre a sua atuação, de 
forma que possa verificar se o sistema tem atendido 
aos objetivos propostos; e

o aspecto econômico, relativo à necessidade de 
obter resultados satisfatôrios em suas atividades, 
tanto para garantir a manutenção do capital 
investido, como para atrair novos investimentos e, 
também, para o seu desenvolvimento.
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2.6.1. fi EQUILÍBRIO DO SISTEMA EMPRESA

As relaçftes da empresa com o seu ambiente devem lhe

proporcionar condições que lhe permitam "continuar" sobrevivendo,

mantendo o sistema num estado tal que lhe seja possivel uma

certa estabilidade em relação ao seu ambiente.

Os eventos realizados internamente à empresa, decorrentes

das suas atividades, alteram características do sistema como um

todo, tais como: a sua situação mercadológica, financeira e

econômica.

Assim, para garantir a sua continuidade, é necessário que o

sistema mantenha um certo equilíbrio, ajustando-se a novas

exigências ambientais, bem como conservando algumas de suas

características que se alteram com a ocorrência desses eventos.

MARCOVITH (1972:44) identifica dois tipos de equilíbrio em

relação aos sistemas:

a) eaui1lbrio estacionário. que permite o retorno do 
sistema às suas caracteristicas e estrutura
anteriores á ocorrência de um evento que as havia 
alterado; e

b) eaui1lbrio dinâmico, que dá ao sistema uma condição 
de funcionamento harmônico após a ocorrência de 
evento, com novas caracteristicas e estrutura.

um

Relativamente ao sistema organizacional, o autor afirma

existir esses dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio estacionário

se verifica no seu âmbito interno, enquanto o equilíbrio dinâmico

decorre das suas relações com o ambiente externo. "Enquanto que, 

no nivel de atividade de rotina, deve—se manter equilíbrioum

estacionário, no nivel das decisões estratégicas. como por
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exemplo, o lançamento de um novo produto ou a compra de uma nova 

fábrica, deve-se manter um equilíbrio dinâmico” (MARCOVITH,

1972:44).

Entendemos, assim, que o equilíbrio da empresa refere-se a

um "estado" desse sistema, onde as suas condições internas.

balanceadas com as condições externas, proporcionam-1he meios de

e desenvolvimento. Esse "estado" dosobrevivência sistema

evidencia-se por um conjunto de situações, tais como:

situação em relação ao mercado (participação, 
vantagens/desvantagens competitivas de 
produtos ou da empresa);

seus

sociedade (imagem,situação
atendimento de expectativas sociais, cumprimento de

relação áem

leis ambientais);

situação em relação ao governo (impostos pagos/em 
atraso, fiscalização);

capital, 
seus

situação financeira (estrutura de 
suficiência de recursos para arcar com 
compromissos, prazos de pagamentos/recebimentos); e

situação econômica (capacidade de geração de
resultados positivos, valor da empresa).

O equilíbrio da empresa como um todo decorre, portanto. de

cada fator que interfere no seu estado. E preciso considerar, no

entanto, as relações entre os mesmos. Por exemplo: a situação

ambaseconômica da empresa interfere na sua situação financeira,

influenciam o seu equilíbrio em relação ao mercado, ao governo e

à sociedade; ou, noutro exemplo, a situação da empresa em relação

à sociedade pode interferir na situação mercadológica,sua

impactando os resultados econômicos da empresa.
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2.6.2. HOMEOSTASE E "FEEDBACK"

"Homeostase é um conceito cibernético tido como propriedade

comum de qualquer sistema. Pode ser definida como capacidade de

sistema autoregu1ar-se através do auto-controle para manterum

certas variáveis dentro dos limites da normalidade. E a tendência

natural para o equilíbrio, própria dos sistemas" (BRISOLA,

1990:19).

Ao nos apresentar a definição desse conceito, BRISQLA

que a busca natural desse "equilíbrio" se dá porcomplementa um

processo definido como "retroa1imentaçào" ou "feedback", que pode

produzir dois efeitos distintos no sistema, em termos da sua

atividade:

a) redução dos níveis de desvios de uma variável 
controlada, segundo um padrão previamente definido;

b) ampliação dos resultados de sua atividade.

deTodo sistema aberto precisa manter uma capacidade

adaptação ao seu meio ambiente, de forma a proporcionar um

equilíbrio capaz de mantê-lo "vivo".

BEER (1969:33) faz uma interessante correlação entre a

um organismo vivo: "A Empresa certamente não tem vida,empresa e

mas tem de se comportar de maneira bastante semelhante a um

organismo vivo. E essencial que a Empresa desenvolva técnicas de

num ambiente econômico, comercial, social 

político, devendo aprender pela experiência".(Destaque do autor).

Entre as "técnicas de sobrevivência" que uma empresa precisa 

desenvolver, estáo mecanismos ou meios que lhe permitam conhecer

sobrevivência e
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e responder Às exigências ambientais de forma adequada, ou 

garantindo a sua continuidade.

seja,

GIBSON et al. (1988:79) dizem que "Esses meios de

ajustamento são os canais de informação, que possibilitam á

organização reconhecer essas exigências. Nas empresas, é um

importante mecanismo de 'feedback' "

"feedback" ê um " (Consideram, ainda, esses autores que )• • •

processo dinâmico, pelo qual o organismo aprende através de sua

com o meio ambiente", e que se refere à "informaçãoexperiência

que reflete o resultado de um ato de um conjunto de atos do

indivíduo, do grupo ou da organização" .

Inferimos, assim, a importância dos mecanismos de "feedback"

para a continuidade das empresas: evidenciam necessidades de

ajustes tanto na sua atuação (execução), quanto na orientação

(objetivos) do sistema - ambas como requisitos para a garantia da

sua continuidade.

O estabelecimento de objetivos para a empresa não tem

sentido se, paralelamente, não forem criados mecanismos de

que possibilitem verificar se a sua atuação tem ou"feedback",

não (e em que grau) atingido tais objetivos, permitindo a

implementação de ajustes que se façam necessários.
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2-6.3. ASPECTO ECONOMICO

Os resultados globais de uma empresa determinam a sua

continuidade, evidenciando se ela cumpre a sua missão, satisfaz

necessidades ambientais, atende ás expectativas dos investidores

e dos seus empregados. Enfim, demonstram a sua capacidade de

adaptação ao meio e, portanto, de sobrevivência.

A questão de qual o resultado ideal para a empresa diante de

todos esses fatores torna-se bastante complexa para uma resposta

adequada. Existe, no entanto, um nivel de resultado que deve,

pelo menos, assegurar a reposição dos recursos consumidos nas

atividades empresariais, como um requisito fundamental para a

garantia da sua continuidade-

esse aspecto, CATELLI & GUERREIRO (1992ill) afirmamSobre

que "A garantia da continuidade da empresa só ê obtida quando as

atividades realizadas geram um resultado liquido no minimo

suficiente para assegurar a reposição de todos os seus ativos

consumidos no processo de realização de tais atividades".

Se as atividades empresariais não forem capazes de gerar um

resultado suficiente para assegurar a reposição do capital

investido, elas estariam consumindo o próprio potencial de

geração de benefícios da empresa. Não há dúvidas de que, a

permanência dessa situação, ao longo do tempo, acabaria por

afetar a continuidade da organização.

Por um outro ângulo, existe, ainda, a necessidade de

obtenção de resultados suficientes para 

do empreendimento, sob a ótica do investidor.

assegurar a continuidade

CRUZ (1991:91), citando GRAY & JOHNSTON, coloca que existe
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um resultado mínimo que deve assegurar a obtenção e manutenção do 

capital necessário ás operaçóes da empresai "Em vista da intensa

concorrência por parte de outros usuários de capital, o lucro

deve ser pelo menos suficiente para atrair o volume de capital

exigido para que continuem a ser alcançados os objetivos dos

proprietários, permitindo a obtenção e manutenção dos outros

recursos".

Os investidores possuem diferentes usos para o capital e

aplicá-lo na empresa deve-se às expectativas com relação aos

retornos esperados no empreendimento.

Além dessa fonte de financiamento das atividades

empresariais (o investidor), há que se considerar que o lucro

representa também uma fonte de autofinanciamento da empresa.

permitindo o reinvestimento de capital no próprio empreendimento.

só a continuidade, tambémAssim, não como o seu

dos resultados geradosdesenvolvimento dependem em suas

atividades.
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2.7. A EFICACIA DA EMPRESA

Nas seções anteriores, referimo-nos freqüentemente a fatores

relacionados ao desempenho do sistema empresa, ao tratarmos do

cumprimento da sua missão, do atendimento aos seus objetivos

sociais e econômicos, da sua continuidade, da busca de um

equilíbrio, de uma capacidade de adaptação e desenvolvimento e de

respostas "adequadas" às pressões ambientais.

Evitamos, intencionalmente, qualquer referência á eficácia

da empresa, a fim de tratarmos de forma especial do conceito, por

duas razões:

importância de que se reveste para o tema; e

controvérsias sobre o conceito, existentes 
literatura, que poderiam conduzir a distorções do 
entendimento da concepção aqui adotada sobre o 
mesmo.

na

no inicioEm relação ao primeiro aspecto, destacamos, já

a correlação dodeste trabalho (caracterização do problema),

Acreditamos,avaliação de desempenhos na empresa.conceito á

Capitulo 4,contudo, que tal aspecto ficará mais evidente no

desenvolvido,a partir de todo o conteúdo até láonde,

apresentaremos uma concepção sobre avaliação de desempenho no

contexto empresarial, bem como requisitos que devem ser atendidos

para a sua implementação adequada nesse contexto.

Com relação ao outro aspecto, procuramos nos ater aos pontos

giram emessenciais torno do conceito de eficáciaque

caracterizado a partir de uma abordagem sistêmica sobre a 

empresa, sem entrarmos em questões cujo tratamento excederia as
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finalidades deste trabalho.

A propósito, muitos autores têm se dedicado ao estudo da

eficácia da empresa, analisando a concepção de outros autores

e/ou apresentando posicionamentos próprios sobre o assunto.

A literatura a respeito da eficácia empresarial estende-se

desde breves comentários até modelos matemáticos elaborados no

intuito de se aferir a eficácia da empresa. Verifica-se, em

uma certa confusão entre a eficácia como umalguns casos,

e como uma medida do êxito organizacional, Embora comconceito

confundeexistem também casos em que sefreqüência,menos

eficácia com eficiência.
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2-7.1. DEFINIÇÕES gE EFICACIA §. DE EFICIÊNCIA

Considerando a empresa como um sistema aberto, alguns

autores têm estudado os conceitos de eficácia e eficiência.

MARCOVITH (1972:35ss), num estudo especifico sobre a

eficácia organizacional, apresenta-nos algumas de suas

conclusões: 1) a noção de eficácia ê muitidimensional e inclui,

entre outras, as noções de produtividade e eficiência; 2) inclui

uma preocupação no sentido de ver o homem - membro da organização

- não exclusivamente como um meio de produção que deve ser melhor

aproveitado, mas como um fim, isto ê, ele deve produzir num

ambiente desprovido de excesso de tensões e conflitos, de forma

que possa ter uma vida psíquica saudável, o que resultará em

benefícios para a organização; 3) considera tanto a estrutura

interna da organização como também o ambiente no qual opera,

medidas do êxitocontemplados por outrasfatores não

organizacional (produtividade e eficiência).

GIBSON et al. (1976:77) entendem que, "Do ponto de vista da

sociedade, a eficácia é o grau segundo o qual as organizações

dentro das restriçõesatingem suas missões, metas e objetivos

de recursos limitados". Diferenciando-a de eficiência, dizem que

esta se refere ao "(...) processo pelo qual a organização

maximiza seus fins com um uso mínimo de recursos", enfatizando

que o interesse da sociedade num desempenho eficaz da organização 

inclui o uso eficiente de recursos: "(1) a consecução de fins 

desejáveis é uma condição necessária para o desempenho eficaz, e 

(2) o uso eficiente de recursos é condição necessária, 

suficiente, para a eficácia".

mas não
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PENNINGS & GOODMAN, citados por MAURO (1991:53), introduzem

o conceito de coalizão dominante, ou seja, são os participantes

de uma organização que definem os seus objetivos e critérios que

serão utilizados para a mensuração da eficácia, considerando os

seus entendimentos particulares sobre as situações, de forma que

"as organizações são eficazes quando podem atender às restrições

relevantes e quando os resultados organizacionais se aproximam de

um conjunto de referenciais de metas múltiplas ou ultrapassam

esse conjunto".

BIO (1985:20ss), reforçando que a visão sistêmica da empresa

facilita a compreensão dos conceitos de eficiência e eficácia,

"Eficácia diz respeito a resultados, a produtosdiscorre:

decorrentes de uma atividade qualquer. Trata-se da escolha da

solução certa para determinado problema ou necessidade. A

pela relação entre resu1tadosdefinidaéeficácia

pretendidos/resu1tados obtidos. Uma empresa eficaz coloca no

mercado o volume pretendido do produto certo para determinada

Eficiência diz respeito a método, a modo certo denecessidade.

volumesas coisas. E definida pela relação entrefazer

ê aquelaproduzidos/recursos consumidos. Uma empresa efic.iente

dispêndioque consegue o seu volume de produção com o menor

possível de recursos. Portanto, ao menor custo por unidade

produzida".

Ressalta, ainda, esse autor que "Ao se considerar a empresa

um sistema aberto, a sua eficácia como um todo ê entendidacomo

como a capacidade de atender quantitativa e qualitativamente a 

determinada necessidade

quantidade de recursos despendidos no processamento

do ambiente. A eficiência refere-se á

interno ao

57



sistema para produzir um volume de produtos, bens ou serviços"

(BIO, 1985:21). Admite, ainda, o autor que a eficácia da

empresa depende, além de açòes "acertadas" no seu ambiente

externo, do seu nivel de eficiência.

NAKAGAWA (1987:34ss), para as finalidades do seu trabalho,

considera que "a eficácia está associada diretamente com a idéia

de 'resultados' e 'produtos' decorrentes da atividade principal

de uma empresa, a realização de suas metas e objetivos com vistas

ao atingimento do que ela considera sua missão e propósitos

básicos" e surge da comparação entre resultados desej ados

(planejados) e resultados obtidos. Entende que a eficiência "é um

conceito relacionado a método, processo, operação, enfim, ao modo

de se fazer as coisas e pode ser definida pela relaçãocerto

entre quantidade produzida e recurso(s) consumido(s)".
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2.7.2. ANALISE DAS DEFINIÇÕES

A nossa análise volta—*e especificamente ao conteúdo dos

conceitos "eficácia" e "eficiência", apresentados na seção

anterior, bem como à forma de mensurá-los.

Nesse sentido, destacamos as seguintes considerações:

a) quanto à diferenciação dos conceitos de eficácia e 
de eficiência: observamos que, normalmente, ao 
tratarem da conceituação da eficácia, os autores 
costumam diferenciá-la do conceito de eficiência. 
Concordam que eficácia refere-se atingimento dos 
resultados desejados de uma atividade? enquanto que 
eficiência refere-se à forma de obtenção 
resultados;

dos

b) Quanto á mensuração da eficácia: entendem que a 
empresa ê eficaz a partir do atingimento de certos

Com relação a
MARCOVITH destaca a muitidimensão do conceito? 
PENNINGS & GGQDMAN destacam a multiplicidade de 
metas? BIO ressalta o atendimento a "resultados 
pretendidos", através de uma capacidade de atender 

necessidades do ambiente, demonstrando 
tendência às colocações de GIBSDN et al. e de 
NAKAGAWA, que ressaltam o cumprimento da missão da

resu1tados. aspecto.esse

umaa

empresa.
De um modo geral, esses autores ressaltam a relação 
resultados pretendidos/resultados obtidos como uma 
medida da eficácia, evidenciando a existência de 
niveis de eficácia?

c) quanto à mensuração da eficiência: a eficiência ê
entendida por GIBSQN et al., BIO E NAKAGAWA como um 
modo correto de se fazer alguma coisa, e

medida
concordam

volumerelaçãoque pode 
produzido/recursos consumidos.
Entendemos que, se para um determinado volume de 
produção estiver previsto o consumo de certa 
quantidade de insumos, que ê considerada a correta 
diante das condições presentes, a operação poderá 
ser considerada eficiente se realmente se manteve 
dentro
graus, conforme se aproxime desses padrões?

pelaser

dos padrões previstos e pode ser medida em
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d) quanto á existência de
qualificar um desempenho como eficaz ou eficiente: 
depreendemos que eficácia e eficiência sáo 
qualidades de um desempenho qualquer, decorrentes 
de sua comparação com determinados parâmetros.
Com relação á eficácia, esses parâmetros são 
citados por GIBSON et al., PENNINGS & GOODMAN e 
NAKAGAWA como "metas" ou "missão" da empresa e por 
BIO como "resultados pretendidos".
Sobre a eficiência, os parâmetros situam-se ncs

insumos utilizados no processo
para

parâmetros separa

recursos
produtivo, ou seja, nos padrões estabelecidos 
um determinado volume de produção;

ou

e) quanto á eficiência como um requisito da eficácia s 
Convergem 
eficiência

as idéias desses autores a considerar a 
requisito da eficácia. 

Entendemos que a eficácia inclui a eficiência, pois 
se a eficácia refere-se aos resultados obtidos, a 
eficiência é um dos fatores determinantes desse 
resultado 
desempenho eficaz.
A esse respeito, MARCOVITH, GIBSON et al. e BIO são 
claros em suas definições, enquanto PENNINGS & 
GOODMAN e NAKAGAWA, embora não façam referências a 
tal aspecto em suas definições, apresentam uma 
idéia sobre eficácia bastante abrangente, capaz de 
acomodar a noção de eficiência como um dos 
"resultados desejados" para se obter a eficácia;

como um

portanto, é um requisito dee, um

f) quanto à caracterização da eficácia em relação ao 
contexto ambientals mais um aspecto importante
destacado por esses autores refere-se à eficácia 

um conceito estritamente relacionado 
ambiental onde se insere a

aocomo
contexto
considerando para a sua caracterização as 
que
ambiente.

empresa, 
relações

mantêm com elementos que também integram esse

Embora possa constituir uma preocupação permanente no

interessa,da empresa, a sua eficáciaambiente interno

ao seu contexto ambiental externo,fundamentalmente, onde

investidores, proprietários, acionistas, consumidores, governo.

sociedade etc., determinam a existência da empresa, mediante o

atendimento ás suas expectativas e necessidades (retorno do 

investimento, contribuições sociais, consumo dos produtos etc.).

A atividade empresarial, para que possa ser considerada
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eficaz, deve se voltar essencialmente ao atendimento dessas

expectativas e necessidades, como fatores determinantes da

continuidade da empresa.

Desconsiderar o contexto ambiental da empresa para a

caracterização da sua eficácia seria o mesmo que se julgar eficaz

um tratamento que cura um paciente, porém causa-lhe efeitos

colaterais mais graves do que o mal combatido. Se desconsiderado

o fator ambiental, que se refere ao desejo de sobrevivência e

do paciente, poder-se-ia dizer que o tratamento teriabem-estar

eficaz. Entretanto, consideradas as expectativas dosido

paciente, dos seus familiares, do médico, dos cientistas, dos

hospitais, enfim da sociedade, o tratamento não somente teria

sido ineficaz, como também repudiável. Se desconsiderado o

contexto social, onde há um pressuposto pela expectativa de

sobrevivência e bem-estar das pessoas, toda atividade médica que

lhes curasse algum mal, mesmo causando-lhes ou á sociedade

prejuízos maiores, poderia ser considerada eficaz.

expectativas deháAnalogamente, empresa,numa

de desenvolvimento, de satisfação dossobrevivência, seus

etc., que desejamparticipantesclientes, as suasver

necessidades atendidas.

Considerando que a missão da empresa decorre da satisfação

de necessidades no ambiente externo (na concepção estudada

anteriormente), o cumprimento dessa missão evidenciaria o

atendimento a tais necessidades. A empresa, sendo eficaz no

cumprimento de missão, estaria também atendendo àssua

necessidades ambientais.

concluímos que uma empresa poderiaAssim, ser considerada
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eficaz quando atendesse á sua missão e que, para esse propósito,

deve garantir a sua continuidade (sobrevivência).

No entanto, medir a eficácia empresarial pelo atendimento de

sua missão ou pela sua continuidade é tão complexo quanto

conduzi-la a esses propósitos.

Diante da necessidade da empresa pelo "feedback" do seu

comportamento, para que mantenha um certo equilíbrio e garanta a

sua continuidade, entendemos ser de fundamental importância o

estabelecimento de "medidas" da sua eficácia, capazes de:

não somente constatá-la , mas também orientar a 
atuação do sistema nesse sentido; e

evidenciarem os elementos que, interna ou 
externamente, impactam, e em que grau, a eficácia 
do sistema, tornando possível uma atuação sobre os 
mesmos.
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2.7.3. MEDIDAS £>A EFICACIA EMPRESARIAL

Em relação Às definições estudadas, concluimo* que a

eficácia é realmente um conceito abrangente, que engloba outros

conceitos, como, por exemplo, o de eficiência.

Entendemos que o conceito em si não tem valor caso,

paralelamente, não sejam desenvolvidos modelos ou medidas que

permitam aferir o grau de eficácia de uma empresa. Iríamos,

um pouco mais além, afirmando que não seria suficiente aainda,

aferição do seu grau de eficácia, seria mesmo necessário que um

modelo servisse ao trabalho administrativo da empresa, como um

instrumento que permita uma atuação nesse sentido.

relaçãoque a eficácia refere-se ÀConsiderando-se

resultados desejados/resultados obtidos, um modelo voltado à

aferição da eficácia do sistema empresa deverá constituir um

"feedback", através do qual o sistema receberámecanismo de

informação suficiente para se ajustar (em relação ao meio) ou

todo), mantendo umajustar as suas partes (em relação ao

(dinâmico ou estacionário) que lhe permita aequi1ibrio sua

continuidade.

Baseando-nos nessas colocações e nas conclusões extraidas da

análise efetuada no tópico anterior, entendemos que um modelo de

abordagemmensuração da eficácia deve considerar, sob uma

sistêmicas

internamente, o ciclo total 
outputs" 
de eficiência,
"outputs" do sistema;

"inputs-processamento
da empresa, incluindo, assim, o conceito 

e não considerar simplesmente os

externamente, as relações da empresa com o seu
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contexto ambiental, uma vez que a própria razão da 
existência da empresa relaciona-se á satisfação de 
necessidades nesse contexto; e

a possibilidade de não somente constatar a eficácia 
da empresa, mas também de orientar a atuação do 
sistema nesse sentido.

MAURQ (1991s40ss), numa análise crítica sobre os diversos

modelos observados para a mensuração da eficácia, conclui que

todos os modelos operam três conceitos básicos e

fundamentais que em determinados pontos acabam por nivelá-los,

enfoques partirem dede pressupostos tãoapesar seus

diferenciados". Esses três conceitos a que se refere sãos

missão da organização - esse conceito aparece em 
todos os modelos quando consideram que todas as 
organizações perseguem um objetivo maior;

facilmente identificável,
pelos modelos como um prê-

modelos

continuidade 
conceito ê tratado
requisito para a consecução da missão. Os 
consideram também que 
organização cria fatores adicionais à probabilidade 
de sobrevivência das organizações, tais 
capacidade de inovação, dinamismo, níveis de 
produtividade, eficiência e desenvolvimento 
técnico-mercadológico;

esse

amadurecimento dao

como:

resultados - como originários das relações que a 
organização mantêm com o seu meio. A medida 
são realizados, os resultados da empresa revelam a 
proporção do seu êxito na busca de equilíbrio 
saudável nessas relações, bem como demonstram estar 
ou não estruturalmente adaptada ao seu ambiente.

que

et al. (1988,77ss), partindo de uma visãoGIBSON sistêmica

sobre a empresa, incluem a variável "tempo" entre algumas

proposições de medidas da eficácia organizacional, 

"(...) a organização como elemento de um sistema mais 

ambiente) que, ao longo do tempo.

considerando

amplo (o

usa os recursos, processa—os e
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devolve-os ao meio ambiente" (destaque dos autores), definindo,

assim, o que denominam de "critérios" de longo, médio e curto

prazos -

Esses critérios propostos pelos autores entendemos

referem-se mais a uma classificação de possíveis "medidas" da

eficácia organizacional do que propriamente um modelo completo de

sua mensuraçáo, levando-nos a algumas reflexbes.

A Figura 2.3 resume esses critérios, que referem-ses

a) ao longo prazo»

o teste último da eficácia deSQBREVIVENCIA uma

organização é a sua capacidade de se manter no ambiente.

Considerando as turbulências ambientais ás quais está sujeita, o

se manter e sobreviver revela-se como umafato de conseguir

longo prazo da eficácia da empresa. No entanto, emmedida de

termos práticos, essa medida deve apenas orientar a definição de

outros indicadores, de curto e médio prazos, que mostrem a

probabi1idade de sobrevivência da empresa.

b) ao médio prazo»

ADAPTABILIDADE - é o mecanismo pelo qual a organização pode 

responder ás mudanças induzidas de fora para dentro. E uma medida 

intermediária, mais abstrata do que as de curto prazo e menos do
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FIGURA 2.3
CRITÉRIOS DE EFICACIA ORGANIZACIONAL

LQMO PRAZO(TERPO) CURTO PRAZO IIEDIO PRAZO

t

PRODUÇÃO ADAPTAIILlíADE
S0IREVI9ENCIAEFICIÊNCIA(CRITÉRIOS)

DESENUOLUINERTOSATISFACAO

nm: GIBSOM, J. L. tt tl. OKMIZACOB: COTOWRrtWTO, ESTU71AA 1 PKOSSOS. 
Sao Pmlo: Atlu, 1966. p.82



que a de longo. Refere-se á capacidade da administração da

perceber as mudanças internas e externas áempresa em

organização. A ineficácia observada através das medidas de curto

prazo pode sinalizar a necessidade de adaptações das práticas ou

políticas administrativas internas á empresa; ou o ambiente

estaria exigindo "outputs" diferentes dos gerados pela empresa,

ou estaria fornecendo "inputs" diferentes - e ambos os casos

exigem mudanças (adaptações) na empresa. Se a empresa não se

adapta a tais exigências, aumenta-se o risco de nâo sobreviver

ao longo do tempo. Embora não seja possível o estabelecimento de

medidas que indiquem a capacidade de adaptabilidade de uma

empresa, existem políticas administrativas que encorajam o senso

de prontidão para mudança, facilitando futuras adaptações.

DESENVOLVIMENTO - a organização deve investir em si mesma

para garantir a sua capacidade de sobrevivência a longo prazo.

Normalmente, os esforços de desenvolvimento nas organizações

revelam-se através dos programas de treinamento de pessoal.

abordagens psicológicas e sociológicas que adotam.

c) ao curto prazo»

PRODUÇÃO - reflete a capacidade de a organização produzir a

quantidade e a qualidade de “outputs" exigidos pelo meio. 

Excluem—se desse critério qualquer consideração á eficiência (que 

será tratada como um critério á parte). As medidas relacionadas a

67



1
esse critério podem sers lucro , vendas, participação de mercado.

graduação de estudantes, cura de pacientes, processamento de

papéis, atendimento de clientes etc. Referem-se Às saidas ou aos

resu1tados do sistema re1acionam-se diretamentee aos

produtos/serviços consumidos pelos clientes da organização.

indica a relação entre "output" e "input".EFICIÊNCIA

Fixa-se no ciclo completo "input-processamento-output", mas

enfatiza os elementos "input" e "processamento". Algumas das

medidas de eficiência, propostas pelos autores, são: taxa de

o capital ou ativos, custo unitário, restos eretorno sobre

tempos de parada, custo por paciente, custo pordesperdícios,

custo por cliente, taxas de ocupação etc. As medidasestudante,

de eficiência devem ser expressas sempre em termos percentuais ou

tais como: índices de custo-beneficio, custo-produto.de índices,

custo-tempo etc.

enfatiza o atendimento ás necessidades dasSATISFACftQ

internarelacionam com a organização, eque sepessoas

socialA conceituação da organização como sistemaexternamente.

exige que se considere os benefícios que proporciona às pessoas 

que a integram e com ela se relacionam, como, por exemplo, seus

satisfação dasconsumidores. Com relação àclientes e

1. Na obra pesquisada, os autores não fazem referências à 
concepção que adotam sobre o "lucro". Algumas vezes, reportam-se

entender que seà prática das empresas, fato que nos leva a
reportam
denominamos
Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos.

lucro tradiciona1mente 
"lucro contábil",

ao mensurado, que aqui 
ou seja, mensurado segundo os
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necessidades dos seus empregados, as medidas podem se referir Às 

atitudes dos empregados, ao "turnover", ao absenteísmo, aos

atrasos, às queixas etc.

Referindo-se à relação entre esses critérios e medidas, os

autores destacam:

a necessidade de se estabelecer um equilíbrio ótimo 
entre os critérios de curto, médio e longo 
balanceando-se o desempenho da organização ao longo 
do tempo;

prazos,

necessidade de se determinar 
potenciais entre os critérios antes de 
políticas que as afetem; e

relações
implantar

asa

a necessidade de uma atenção especial aos critérios
maisde curto prazo, por 

"concretas, especificas, verificáveis e objetivas".
medidas sereme

Com relação ao primeiro aspecto, destacam o exemplo de um

"romisetas" que podería ser extremamente eficazfabricante de

considerando-se os critérios de curto prazo (produção, eficiência

com poucas chances dee satisfação); mas, a longo prazo,

sobrevivência.

Sobre o segundo aspecto, ressaltam a não existência de

fixas entre os critérios, destacando que quaisquerrelações

medidas podem se mover no mesmo ou em sentidos contrários.

Entendem que necessariamente não há, por exemplo, relações

positivas entre produção e satisfação ou entre eficiência e

sobrevivência.

Relativamente ao último aspecto, baseiam-se na condição de

previsibilidade em relação ao tempo, sob a hipótese de que quanto

o futuro, mais incertos sãodistantemais os indicadores. A
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principio, consideram que a previsão de eventos para o dia

seguinte reveste-se de um grau de incerteza menor do que a

previsão de eventos para os próximos anos- Assim, a probafai 1 idade

de acerto quanto à previsibilidade da eficácia organizacional

seria maior quando utilizados critérios e medidas de curto prazo.

Concluindo, os próprios autores consideram a sua proposta

mais uma "tentativa de modelo para reflexão e análise" do que

propriamente um modelo completo para se constatar a eficácia

empresarial. Para os propósitos deste nosso trabalho, utilizamo-

nos dessas proposições justamente no sentido sugerido pelos seus

autores, quando identificamos alguns pontos positivos, que

levaram-nos a apresentá-la:

parte de uma visão sistêmica sobre a empresa, 
mantendo-se a abordagem inicialmente adotada?

não entra em questões polêmicas sobre o conceito de 
eficácia, atendo-se aos aspectos mais lógicos, em 
harmonia com as conclusões obtidas nesta e na seção 
2.7.2.?

não se trata de um modelo fechado, segundo os 
próprios autores, permitindo inclusões/exclusões de 
critérios
classificação de conceitos já existentes e não pela 
descoberta de novos conceitos;

pelacaracterizando-semedidas,ou

opera claramente, a propósito das conclusões 
obtidas por MAURO (1991:40ss), os três conceitos 
básicos de missão, continuidade e resultados;

os seus autores concordam explicitamente com a 
qualidade superior das medidas de curto prazo 
(lucro, vendas, participação de mercado, eficiência 
e satisfação) em relação às demais, para se aferir 
o grau de eficácia empresarial, 
tratarem dos requisitos necessários 
medidas atendam a tal propósito?

ressalta a importância da atuação dos gestores, 
busca de um equilíbrio no desempenho da empresa;

apesar de não 
para que essas

na
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ê suficientemente ampla para abarcar todos os tipos 
de organizações;

é válida para a organização como um todo ou para as 
suas áreas, uma vez ques a) considera o ciclo total 
"input-processamento-output", o qual 
é o resultado de ciclos menores e semelhantes que 
ocorrem na organização; b) o ambiente externo pode 
ser considerado tanto em relação á organização como 
um todo quanto às suas áreas, constituindo-se cada 
uma delas numa espécie de empresa menor dentro da 
organização;

entendemos

orienta satisfatoriamente algumas reflexões sobre o 
lucro como uma medida da eficácia empresarial, 
desenvolvidas na seção seguinte.
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2.8. Q LUCRO COMO HEPIDA £A EFICACIA J)A EMPRESA

Observamos que a sobrevivência é um requisito e uma medida

última e de longo prazo da eficácia organizacional.

Verificamos também que, para a empresa sobreviver e,

evidentemente, cumprir a sua missão, é necessário que mantenha

certo equilíbrio interno e externo, bem como entre os seus

objetivos sociais e econômicos.

O lucro constitui um dos objetivos do sistema empresa. Não ê

o único e nem pode ser considerado isoladamente, em função da

inter—relação que mantêm com outros objetivos também necessários

para a continuidade e o cumprimento da missão do empreendimento.

Num determinado periodo, é possível que a empresa tenha

perseguir outros objetivos relegandonecessidade de os

econômicos a um segundo plano. Mas essa situação, temos de

convir, não pode permanecer eternamente.

Com relação è importância do lucro para a garantia da

o que se discutir.continuidade do sistema empresa, não há muito

1iquidosa necessidade de resultadosApenas enfatizamos

suficientes para serem repostos os ativos consumidos no processo

realização das atividades e garantirem o retorno dode

investimento dos investidores (proprietários, acionistas).

Poderiamos entender que tais resultados são desejados pelas

empresas. Salvo raras exceções, todas as empresas desejam obter

resultados positivos (lucros) em sua atividade.

Mesmo as juridicamente denominadas instituições 

lucrativos" precisam, sob risco de descontinuidade, manter 

nivel de resultados para evitar

"sem fins

certo

descapitalização ou parauma
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permitir o reinvestimento dos seus resultados própriana sua

atividade•

Todas as definições estudadas sobre eficácia enfatizam a

questclo do atingimento dos resultados desejados como requisito de

um desempenho eficaz. Nesse sentido, GIBSON et al. (1988:82)

incluem o "lucro" como uma medida de curto prazo da eficácia

organizacional, integrante dos critérios de "produção", ao lado

dos critérios de "eficiência" e de "satisfação". Embora esses

considerem o lucro como uma medidaautores da eficácia

empresarial, não realçam as qualidades dessa medida e também não

reportam aos seus aspectos de mensuraçâo, quais,se os

entendemos, seriam úteis diante da diversidade de concepções

existentes sobre tal conceito, que remontam já há longo periodo.

CATELLI & GUERREIRO (1992:11), partindo da idéia de que a

empresa é constituída sob o pressuposto da continuidade e que

esta depende dos resultados gerados em suas atividades, enfatizam

lucro corretamente mensurado (...) é a melhor e a mais"0que

consistente medida da eficácia da organização".

entre elesNessa mesma linha, outros estudiosos do assunto

respectivasCRUZ, MAURO e NAKAGAWA - têm enfatizado, em suas
1

obras , o lucro como a melhor medida da eficácia organizacional,

adotando um enfoque econômico para a sua mensuração.

1. Os pontos de vista de cada um desses autores podem
estudados
deste nosso trabalho.

ser melhor 
BIBLIOGRAFIAsuas respectivas obras,em citadas na
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As nossas pesquisas levaram-nos a concordar com esses

autores, considerando, principalmente, os seguintes pontos:

1. Os lucros representam o incremento da riqueza da empresa,

do seu patrimônio ou do seu valor.

O lucro econômico de uma empresa pode ser entendido como a

variação positiva da sua riqueza entre dois momentos. Isto

refere-se ao incremento da sua riqueza e espelha, portanto, o

aumento do seu patrimônio, num determinado período.

0 valor do seu patrimônio representa uma medida estática do

valor da empresa e deve ser corretamente mensurado, a fim de

espelhar a sua riqueza ou situação patrimonial, num determinado
1

momento .

A riqueza da empresa varia em função de diversos fatores

e externos) que impactam o seu patrimônio(internos num

determinado periodo: participação de mercado, nivel de tecnologia

empregada na produção, preços dos seus produtos, imagem etc.

Assim, o lucro - calculado pela variação da riqueza num

representa uma medida dinâmica dodeterminado periodo

no patrimônio da empresa, evidenciandoincremento a sua

capacidade de lidar com as mais diversas formas de pressão e

riscos inerentes á atividade empresarial.

1. A questão da mensuração do lucro será abordada no capítulo 5.
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2. Os lucros expressam a qualidade das relações da empresa

com o seu ambiente interno e externo,

Sensivel a fatores internos e externos que impactam a

atividade da empresa, os lucros revelam o grau de êxito obtido

suas relações com esses fatores, demonstrando estar ou nãonas

e equilibrada em relação aos mesmos, de tal modoadaptada que

lhe seja possível continuar produzindo resultados positivos.

Os lucros ref1etem as condições de sobrevivência.3.

eficiênciaprodução.adaptabi1idade,desenvolvimento, e

satisfação.

relação aos critérios apresentados por GIBSON et al.,Com

que o lucro reflete aestudados na seção anterior, entendemos

"produção",eficácia da empresa não somente do ponto de vista da

curtoindicador sugerido pelos autores para evidenciar acomo um

mensurado,prazo a eficácia da empresa. O lucro, se corretamente 

relaciona-se a cada um dos critérios apresentados:

os niveis de eficiência alcançados 
pela empresa interferem diretamente em 
resultados. Referindo-se à relação recursos 
consumidos/produtos gerados e, considerando que 
tais recursos e produtos possuem valor econômico, 
expressos na forma de custos e receitas, um melhor 
aproveitamento de recursos para a geração de 
produtos fatalmente implicaria melhores resultados 
econômicos na atividade;

a) eficiência
seus

b) satisfação - o nivel de satisfação dos clientes 
consumidores dos produtos afeta as quantidades 
eles

ou
por

consumidas, que impacta diretamente 
receitas obtidas pelas vendas desses produtos, 
por sua vez, interfere nos resultados obtidos

as
que,
pela
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empresa. Por outro lado, a 
participantes (empregados) da empresa reflete-se na

como "turnover" , 
atrasos etc., que acabam por

seu desempenho 
que, por sua vez, influencia o

os seus

dossatisfação

sua motivação e em atitudes 
absenteismo,
interferir, de alguma forma, no 
individual, 
desempenho do sistema global, impactando 
resultados;

c) adaptação - a capacidade de "adaptação" da empresa 
também acaba por interferir nos seus resultados. 
Utilizando o próprio exemplo de GIBSGN et al . -
onde consideram que a ineficácia verificada nos 
critérios de curto prazo (produção, eficiência e 
satisfação)
adaptação da empresa, quando o ambiente estaria 
pedindo "outputs" diferentes ou, então, estaria 
fornecendo "inputs" diferentes - entendemos que os 
resultados da empresa são influenciados por esses 
fatores, demonstrando se a empresa está ou não 
adaptada ao seu meio;

podem revelar uma necessidade de

não há
sobrevivência da empresa depende da sua 
de obtenção de resultados, que, 
depende das suas condições de 
relativamente à suas situações 
social, politica etc.;

dúvidas de que
capacidade 

por sua vez, 
sobrevivência, 
mercadológica,

d) sobrevivência a

o desenvolvimento da empresae) desenvolvimento
aumenta as suas condições de sobrevivência, seja em 
relação ao seu porte, à qualidade dos seus recursos 
humanos, á sua capacidade de adaptação etc.; e pode 
ser entendido como um investimento em si mesma. Um 
investimento em suas próprias atividades 
pelo menos, a manutenção do capital 
que, conforme estudamos anteriormente, 
resultados

requer, 
investido, o 

depende de
positivos. Do ponto de vista do 

investidor, os investimentos são efetuados 
função das suas expectativas de lucro; enquanto o 
lucro, além de remunerar o capital investido, pode 
ser entendido como uma fonte de autofinanciamento 
da própria atividade empresarial e, portanto, 
necessário para o seu desenvolvimento.

em

Entendemos, assim, que os lucros da empresa constituem

parâmetros que refletem os outros indicadores ao longo do tempo 

(curto, médio e longo prazos).
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4- Qb lucros têm um caráter preditivo da eficácia.

Os resultados da empresa indicam como ela se comportou num

determinado período, bem revelam, ao longo do tempo, se acomo

empresa terá ou não condições de sobrevivência e desenvolvimento,

a partir de um determinado nível (ou capacidade) de alavancagem

dos seus resultados.

Assim, resultados econômicos positivos, mas decrescentes,

podem revelar deficiências que estão consumindo o seu potencial

de geração de benefícios. Nesse sentido, os lucros ao longo do

tempo podem ser melhores indicadores da eficácia empresarial do

que até mesmo a própria sobrevivência da empresa.

Uma empresa poderá estar se mantendo viva, mas encontrar—se

numa fase de declínio (ecologia de empresas). Avaliando-a, sob a

ótica da sobrevivência, poderiamos julgá-la eficaz; no entanto,

sob o ponto de vista econômico, ê provável que essa fase de

declínio esteja impactando os seus resultados.

Além disso, o conceito não se restringe a uma base de tempo.

sendo possível expressar tanto eventos passados, presentes ou

futuros. Ou seja, pode ser utilizado como um modelo preditivo da

eficácia organizacional, como um indicador da probabilidade de

sobrevivência da empresa, considerando-se, logicamente, uma

previsão da ocorrência de certos eventos (técnicas de cenários).

5. Os 1ucros evidenciam a responsabilidade da empresa no uso 

de recursos escassos de forma eficiente e eficaz.

Do ponto de vista social, onde a eficácia da empresa
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refere-se aos benefícios que proporciona á sociedade, os seus

resultados demonstram a capacidade da empresa de administrar

fatores de produção (escassos) de forma a gerar produtos/serviços 

que satisfaçam necessidades em maior grau do que tais fatores

isoladamente -

A eficiência na utilização dos recursos naturais, humanos e

produz benefícios nâlo somente ò empresa, mas tambémfinanceiros

contexto social- Por serem escassos, devem tais recursos serao

utilizados de forma eficiente e eficaz.

Extremando-se uma utilidade do resultado econômico, para

(1988:77)sociais, citamos um exemplo em que GIBSON et al•fins

eficácia em termos de meios e recursos: "Se oscaracterizam a

da água e do ar poluídos fossem incluídos nascustos sociais

contas de lucros e perdas das empresas que provocam essa 

poluição, o preço poderia ser tão alto que a sociedade decidiria 

parar de consumir os produtos da empresa".

6- Vantagens adicionais do conceito de lucro.

Concluindo pela validade do conceito para expressar a

eficácia empresarial, identificamos algumas vantagens adicionais

para o seu uso nesse sentido:

a) expressa a contribuição das atividades e áreas Que as

desenvolvem á eficácia empresarial,

O lucro global obtido por uma empresa refere-se ao resultado 

econômico de uma macro-atividade determinadorealizada num
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período, que resulta daaltera o seu patrimônio ou riqueza e

realização de diversas atividades menores.

Se considerássemos uma dessas atividades menores, ou seja, a

menor atividade de transformação de recursos em produto, a

diferença entre o valor dos recursos consumidos e o valor do

produto gerado representaria a contribuição dessa atividade aos

resultados globais da empresa.

A atividade produtiva deve agregar valor aos recursos,

garantindo, assim, a manutenção da riqueza da empresa. Caso

contrário, o seu próprio potencial de geração de riqueza estaria

sendo reduzido e a manutenção de uma situação desse tipo tenderia

a consumir todo o seu patrimônio.

Assim, a eficácia da~-empresa está relacionada também ás

diversasdiversas atividades que nela desenvolve, em suas

operações.

proveniente da realização desse conjunto deQ lucro,

elas identificadoreconhecidoatividades, comese

individualmente, permite expressar a sua contribuição à eficácia

da empresa — assim como expressa, nesse sentido, a contribuição

da área que a desenvolve.

b) permite constituir modelos flexíveis de análise e decisão

econômicas.

Um fator importante relacionado ao conceito de resultado

econômico refere-se à sua unidade de mensuração. O resultado 

expresso monetariamente permite a comparação, sob uma base comum, 

objetos ou eventos diferentesentre em seus atributos. Torna
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possível, assim, que sejam operados matematicamente, constituindo

modelos flexíveis de análise ou de decisão econômicas.

c) requer bases de mensuração de forma a expressar o mais

corretamente possível uma realidade,

Existem dois aspectos com relação ao conceito que devem ser

observados não somente quando utilizado como uma medida da

eficácia organizacional, mas entendemos - em qualquer situação

em que é empregados

bases de mensuração - a utilização do conceito de 
lucro requer a sua correta mensuração, revestindo-o 
de um caráter realista, que represente fielmente a 
realidade à qual esteja relacionado; e

flutuaç&es no poder de compra da moeda - como uma 
extensão do item anterior, destacamos a necessidade 
de que valores expressos em unidades monetárias 
sejam ajustados, quando ocorrerem variações de 
poder aquisitivo da moeda.

Neste trabalho, além de constatarmos a adequabi1idade do

fins propostos, apresentamos as bases deconceito para os

mensuração do resultado econômico (Seção 5.3.3) utilizadas pelo

modelo de avaliação de desempenhos para gestão econômica.

Finalizando, diante dos pontos discutidos nesta seção,

entendemos que o lucro, mensurado sob um enfoque econômico, além 

de apropriado para a mensuração dos 

organizacional, permite que sejam concebidos modelos flexiveis de 

decisão econômica, possibilitando uma atuação 

sobre as atividades empresariais, no sentido da otimização das 

suas contribuições aos resultados globais da organização.

niveis de eficácia

gerencial eficaz
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2.9. RESUMO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES

A abordagem sistêmica sobre a empresa possibilita uma

compreensão abrangente a seu respeito e de conceitos cornos

missão, objetivos, continuidade e eficácia empresarial.

A empresa pode ser entendida como um sistema aberto e

essencialmente dinâmico, ou seja, como um conjunto de elementos

interdependentes (subsistemas institucional, fisico, social,

formal, de informações e de gestão) que interagem na consecução

de um fim comum, em permanente inter-relação com o seu ambiente.

- A missão da empresa refere-se à razão de sua existência e

como um objetivo permanente e comum às suascaracteriza-se

partes. Constitui, portanto, um elemento orientador e integrador

das suas atividades, devendo ser clara e adequadamente definida.

Os objetivos da empresa devem ser formulados a partir da

alcançá-la.missão, a fim de orientar a sua atuação visandosua

Dentre os objetivos mais gerais de uma empresa, destacam-se os

sociais e econômicos, que devem ser conciliados, por serem

fundamentais para que a empresa mantenha certo equilíbrio em sua

estrutura interna e em relação ao seu ambiente.

A continuidade da empresa ê um pressuposto intrínseco à

própria natureza e decorre das suas relações internas e 

externas, evidenciando a necessidade de manter uma capacidade de 

adaptação e mudança em relação ao seu mundo exterior.

sua

Para os
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deste trabalho, discutimos três aspectos fundamentaisf ins para

que a empresa garanta a sua continuidade: a manutenção de certo

equilíbrio nas suas relações internas e externas; a existência de

um canal de comunicação que lhe permita o "feedback" de suas

interações com esses ambientes; e o aspecto econômico das suas

atividades, evidenciado pelos seus resultados.

O conceito de "eficácia1' da empresa refere-se ao

cumprimento da sua missão, considera os aspectos ambientais,

inclui o conceito de eficiência e não se confunde cdm as suas

medidas.

Modelos de mensuração da eficácia empresarial devem não

somente constatá-la, mas, principalmente, constituir instrumento

orientar a atuação do sistema sentido,capaz de nesse

evidenciando os elementos que impactam os resultados desejados em

atividade e permitindo a definição de modelos decisóriossua

adequados aos propósitos da empresa.

da eficácia empresarialDentre as diversas medidas

estudadas, propostas por alguns autores, concluímos que o lucro,

sob um enfoque econômico, constitui-se numa medida de alta

qualidade, tanto por evidenciá-la como por permitir um tratamento 

adequado da realidade empresarial. A utilização do conceito 

permitir

contribuição das atividades aos resultados globais 

possibilitando uma atuação no sentido dos interesses da 

um todo.

deve

a concepção de modelos voltados à aferição da

da empresa,

empresa

como
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CAPITULO 3

GESTÃO EMPRESARIAL

3-1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No Capitulo precedente, enfatizamos a necessidade da empresa

estar continuamente respondendo às pressões ambientais, como um

requisito para a sua sobrevivência.

Destacamos a necessidade de manter um certo equilíbrio em

relações com o meio, bem como na sua estrutura, de formasuas a

garantir a sua continuidade rumo ao cumprimento de sua missão,

ressaltando, nesse mister, a importância da correta explicitação

da missão e dos objetivos empresariais.

Caracterizamos a eficácia empresarial, reforçando a idéia de

que a empresa precisa de indicadores que permitam mensurar a

eficácia do sistema, que decorre da atividade das suas partes,

evidenciando as qualidades do "lucro" como um desses indicadores.

A partir dessas colocações, inferimos pela existência de

alguma energia no sistema empresa que o impulsiona em todas as

suas atividades. Comparativamente a um organismo vivo, essa

energia seria mesmo responsável pela "vida" do sistema.

Trata-se da gestão empresarial, componente docomo um

sistema empresa (subsistema de gestão),

pelas suas respostas ao ambiente, pela manutenção de 

equilíbrio em sua estrutura,

responsável pela sua

dinâmica:

pela definição dos 

objetivos. Enfim, responsável pela eficácia do sistema empresa.

um seus
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3.2. CONCEITUACftO 8ESTBO

O termo "gestão", proveniente do latim ("gestione”),

refere-se a "ato de gerir, gerência, administração", conforme nos

expõe FERREIRA em seu "Novo Dicionário Aurélio da Língua

Portuguesa".

Embora o termo possa ser utilizado - e freqüentemente o é

como sinônimo de administração e gerência, a nossa preocupação

como um conceito.deve voltar—se ao seu significado,

NAKAGAWA (1987:50), ao estudar o conceito de gestão,

em buscar o sentido do termo na lingua portuguesa epreocupa-se

donde conclui que o vocábulo "manage" possui umainglesa,

conotação dinâmica com o "ato de conduzir". Transportando esse

) gestão é asentido ao contexto empresarial, afirma que "(. 0 •

conduzir uma empresa ao atingimento do resultadoatividade de

desejado (planejado) por ela, apesar das dificuldades".

em suas aulas, transmite-nos que gerir é fazerCATELLI, as

acontecerem. Considerando que a empresa tem objetivos acoisas

no contexto empresarial, gerir corresponde aserem atingidos,

fazer as coisas acontecerem de forma que a empresa os alcance.

Responsável pela dinâmica da empresa, a gestão se evidencia

na execução de um processo composto de diversas fases e

atividades, independentemente do tipo de empreendimento.

Sobre esse aspecto, WELCH (1971:19ss) coloca que "< ) o• • •

processo de administração geralmente assume uma forma comum,

qualquer que seja o tipo do empreendimento", caracterizando-o

"(...) esforço administrativoo globalcomo dadoem

empreendimento, envolvendo a tomada de decisões, a aplicação de
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determinadas técnicas e de certos procedimentos e a motivação de

indivíduos ou grupos no sentido da consecução de objetivos

específicos".

A necessidade de se tomar decisões evidencia-se pela

existência de algum problema a ser solucionado. "A condição

necessária para a decisão é o problema. Isto é, se não existirem

as decisões não serão necessárias" (GIBSON et al.,problemas,

1988:348).

0 fato de que a empresa é constituída com algum propósito

(missão) e sob o pressuposto da continuidade evidencia, de

problemas a serem solucionados, ou seja, que requeremimediato,

Sem decisões, não há dinâmica no sistema empresa. 0decisões.

próprio sistema surge de uma decisão (do empreendedor), assim

como os seus subsistemas também se originam de decisões.

na literatura administrativa. gestãoPor avezes,

empresarial tem sido conceituada como um processo de tomada de

SIMGN, numa citação de ANSOFF (1977:13),decisões. Segundo um

processo de tomada de decisões caracteriza-se pelas seguintes

etapas:

1. percepção da necessidade ou 
decisão;

oportunidade da

2. formulação de alternativas de ação;

3. avaliação das alternativas 
respectivas contribuições; e

em termos das suas

4. escolha de 
implementação.

mais alternativasuma ou para

A gestão empresarial se caracteriza, portanto, por um

de tomada de decisões,processo entendemosmas justifica-se
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pela necessidade de que essas decisões sejam eficazes, ou seja,

que conduzam a empresa ao atingimento de sua missão.

Assim, poderiamos caracterizá-la como um processo que

procura identificar necessidades ou oportunidades de se decidir,

formular cursos de ação alternativos, avaliá-los e escolher o que

mais favorece a eficácia da empresa.

Não temos a finalidade de estudar, neste trabalho, como se

produzir decisões eficazes. □ ser humano se caracteriza como um

tomador de decisòes em potencial, e essa tarefa exigiria mesmo

uma incursão pelos mais variados ramos do conhecimento, para a

compreensão desde as complexas relações comportamentais e sociais

até as suas constituições genéticas e culturais.do homem,

A teoria da decisão, segundo GUERREIRO (1989:51), "< . ) dom m

ponto de vista metodológico, é parcialmente descritiva na medida

em que esforça-se em explicar como as decisões têm sido tomadas.

Por outro lado, é também em grande parte normativa, na medida em

esclarecer como as decisões deveriam serque preocupa-se em

isto significa o estabelecimento de parâmetros paratomadas; as

melhores decisões".

daassim, que, embora um estudo sobre a teoriaEntendemos,

decisão tenha inegável valor para se tentar potencializar os

resultados de um processo decisório, o nosso interesse nesse

processo pode ser atendido de uma outra forma, bastante adequada

aos propósitos deste trabalho.

A partir da caracterização do contexto onde ocorrem as

decisões (Capitulo 2), identificamos uma série 

voltadas a caracterizar o que se espera das decisões na 

(sobrevivência, desenvolvimento, adaptação, resultados positivos,

de proposições

empresa
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eficiência, enfim, eficácia), donde «obreconcluímos a

possibilidade de se influenciar tal processo visando se obter

esse "esperado". Na prática, trata-se tanto de se oferecer

condições como de se estimular um comportamento desejado ou,

ainda, de se verificar se as decisões tomadas têm correspondido

ao que delas se espera.

Resumidamente e de modo bastante abrangente, espera-se que,

na empresa, as decisões produzidas garantam, em última instância,

o cumprimento da sua missão.

Entendemos, porém, que esse esclarecimento pouco auxilia

aos tomadores de decisões numa empresa, os quais, a princípio, já

sabem a respeito dessa sua árdua tarefa. Provavelmente, também já

saibam que, no propósito de a empresa atingir a sua missão, é

preciso garantir-lhe a sua continuidade, através de resultados

econômicos suficientes. Como fazer isso é muito mais complexo e

exige desde uma correta formulação da missão, até a definição dos

objetivos, metas e meios para alcançá-la; a elaboração de planos;

a implementação desses planos; a verificação do seu cumprimento;

e a implementação de correções sobre eventuais desvios.

Para os propósitos deste trabalho, procuramos abarcar uma

série de considerações (concepções, métodos, conceitos) no

sentido de favorecer uma gestão eficaz. D pressuposto básico é

que a gestão empresarial produz a dinâmica do sistema empresa,

colocando-o ou não em atividade, fazendo ou não as coisas

acontecerem, conduzindo-o ou não á sua missão e aos seus

sendo responsável,objetivos eficáciaportanto, pela

empresarial•
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3.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A EFICACIA BERENCIAL

Conduzir ou fazer as coisas acontecerem de forma que a

empresa atinja os seus objetivos não é tarefa simples, requer

algum conhecimento, tanto da empresa, dos seus objetivos, do seus

conhecimentointerno e externo, como também umambientes

de técnicas que permitam realizarabrangente o processo

administrativo.

GUERREIRO (1989:229) afirma que "A gestão se caracteriza

pela atuação a nivel interno da empresa no sentido de otimizar as

relações recursos-operação-produtos/serviços, considerando nesse

o comportamento das variáveis dos ambientes externo eesforço

os atributos dos recursosinterno que impactam a empresa e

" temConsidera, ainda, que uma gestão eficazpossuídos" .

prazo, o desenvolvimento dacondições de conseguir a longo

sej amotimização dos seus resultados, quaisquer queempresa e a

que influenciem o seu desempenho hoje e noas circunstâncias

futuro".

A eficácia da empresa, conforme depreendemos das reflexões

está intimamente relacionada à eficácia da suadesse autor,

gestão. Uma gestão eficaz deve conduzir a empresa á eficácia,

através de uma atuação sobre as suas atividades, orientando-as

para a realização da sua missão.

Nesse ponto, inferimos um segundo aspecto relacionado ao

fato de que, sendo o lucro uma medida válida da eficácia

presta-se também, por analogia, á mensuração da 

eficácia gerencial da organização, tornando-se, assim, 

válido para o conceito - que não

organizacional,

mais um

uso mencionamos anteriormente
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devido á ausência dos subsídios que agora se evidenciam.

A empresa atinge os seus propósitos por meio dos lucros

gerados em suas atividades, que são geridas internamente, e,

portanto, representam a forma que os seus gestores têm de

contribuir para a eficácia empresarial.

No entanto, ê preciso se ressaltar aspecto dao

descentralização da gestão. A gestão empresarial se desenvolve

através de pessoas que, de acordo com as suas especializaç&es e

a autoridade que lhes foi delegada, atuam em áreas especificas,

tendo à sua disposição um número limitado de variáveis que estão

sob o seu controle.

termos de resultados, as áreas que estão sobEm a

responsabilidade dos gestores contribuem para o resultado global

da empresa, de forma que os lucros gerados por essas áreas são

medidas válidas da sua eficácia, assim como também o são para,

num nivel ainda mais detalhado, as atividades desenvolvidas

nessas áreas.

Essas áreas podem ser entendidas como pequenas empresas

dentro da organização. Possuem também uma missão, que se

relaciona à satisfação de necessidades no contexto onde se

inserem. Devem, portanto, contribuir para a solução dos problemas

empresariais, segundo os interesses da empresa como um todo.
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3.4. MODELO DE GESTftO

Um modelo de gestão sempre existe numa empresa, a nivel

global e de suas áreas, explicito ou não, e determina a maneira

como os gestores tratam dos problemas empresariais (estratégicos

ou operacionais).

E definido por CRUZ (1991:39) como um "(...) conjunto de

normas, princípios e conceitos que tem por finalidade orientar o

processo administrativo de uma organização, para que esta cumpra

a missão para a qual foi constituída".

característicasUm modelo de gestão considera a missão e as

próprias do empreendimento empresarial, sendo influenciado pelas

crenças e valores dos gestores da empresa, principalmente as dos

seus proprietários e da alta administração.

decorre umaDo modelo de gestão da empresa como um todo.

série de diretrizes que orientam a definição da estrutura e o

comportamento do sistema global, como, por exemplo:

delegação de autoridades e responsabilidades;

estrutura

organizacional;

estilo, clima einstrumentos de gestão (planejamento, controle);

ambiente de trabalho.

No entanto, nas diversas áreas da empresa e de acordo com as

suas especialidades, são também definidos modelos próprios de

gestão, relativos aos seus aspectos operacionais.

Conceituaimente, o modelo de gestão integra o subsistema

institucional da empresa segundo GUERREIRO (1989:229ss), 

impacta todos os demais subsistemas organizacionais.

Em relação ao subsistema de gestão, o 

compreende, por exemplo, definições sobre:

modelo de gestão
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a existência ou não de planejamento e controle, bem 
como as suas definições básicas;

o estilo de gestão (participativo, centralizado);

as principais preocupações dos gestores, em termos 
estratégicos ou operacionais;

os critérios, conceitos e princípios que nortearão 
as avaliações de desempenho;

a forma como devem ser tomadas, de um modo geral, 
as decisões na empresa (modelo de decisão);

a forma como devem ser medidos os efeitos dessas 
decisões e das variáveis que impactam a situação da 
empresa (modelo de mensuração); e

a forma como devem ser concebidas as informações e 
estruturado o sistema de informações na empresa 
(modelo de informação), para o funcionamento do 
subsistema de gestão.

Portanto, a qualidade do trabalho administrativo de uma

depende,resultados,dostermosorganização, seusem

do seu modelo de gestão e de suas áreas.fundamentalmente,

cabendo aos próprios gestores, em todos os niveis hierárquicos, a

permanente tarefa de aperfeiçoá-los.

tanto a organização empresarialConsiderando que como o

diferentestrabalho administrativo assumem formas semelhantes em

tipos de empreendimento, é possível se identificar alguns

aspectos gerais que, idealmente, deveriam ser contemplados no

modelo de gestão das organizações, independentemente do seu

negócio ou ramo de atuação.

Com relação ao tema deste trabalho, procuramos elencar, no 

Capitulo 4 (Seção 4.9.1) alguns desses aspectos, essenciais

da concepção sobre avaliação de desempenho, 

constituindo premissas 

sustenta o modelo proposto no Capitulo 5.

para

implementaçãoa

será estudada,conforme nas quais se
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3.5. 0 PROCESSO DE GESTftQ

Freqüentemente, o processo de gestão é denominado processo

administrativo, gerencial ou de planejamento e controle. O

assunto é objeto de vasta literatura e passivel de diversos

enfoques.

Neste trabalho, adotamos a concepção de que o processo de

gestão corresponde, ana1iticamente, às fases de planejamento,

execução e controle das atividades empresariais.

desse processo decorreimplementaçãoNa prática, a

do modelo de gestão da organização e, por isso, as suassempre

características (conceitos, princípios, instrumentos) e formas de

variam segundo crenças, valores e habilidadesimplementação

dos gestores da empresa.

Procuramos nos ater, neste tópico, ao estudo dos conceitos

que suportam o modelo apresentado.

para o acompanhamento dos assuntos tratadosSugerimos, nas

3.1,Seções, que o leitor utilize-se da Figurapróximas

sistêmico,apresentada a seguir - onde resumimos, sob um enfoque

a concepção adotada sobre o processo de gestão empresarial.

Destacamos, graficamente, as interações entre as suas fases. com

bem como entre estas e um sistema deênfase ao controle,

situando o conceito de avaliação de desempenho,informações,

conforme estudado nos Capítulos seguintes.
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3.5.1. PLANEJAMENTO

Enfatizamos, anteriormente, a necessidade de que a empresa

mantenha-se sensível e responda eficazmente às pressões

ambientais. Apesar de podermos afirmar que tais pressões sempre

existiram, é na atualidade que assumem proporções tais que

merecem atenção especial das organizações.

Rápidas, continuas e complexas mudanças ambientais requerem

das organizações uma capacidade de percebê-las antecipadamente e

sentido de neutralizaragir, estrategicamente, ouno

potencial izar os seus efeitos. Ou seja, requerem o planejamento

das suas atividades.

0 propósito do planejamento, diante da abordagem sistêmica

sobre a empresa, é estabelecer os estados futuros do sistema,

orientando a sua atuação para o atingimento da sua missão.

por NAKAGAWA (1987s70), considera que ocitadoACKOFF,

planejamento se reveste das seguintes características:

algo que se faz antes das ações efetivas, 
outras palavras, o planejamento se preocupa com 
efeitos futuros das decisões tomadas no presente;

ii é ou em
os

ê necessário porque a realização da missão e 
da empresa requer um conjunto depropósitos

decisões seqüenciais e interdependentes, isto ê, as 
de uma etapa deverão ser consideradasdecisões 

etapa seguinte;
na

ê um processo que tem como objetivo produzir um ou 
mais resultados futuros desejáveis, mas que não 

a menos que se pratique uma ação, ou 
o planejamento se preocupa tanto em evitar

freqüência

ocorrerão 
seja,
ações inadequadas, quanto em reduzir a 
dos insucessos."

O planejamento requer uma atitude prospectiva dos gestores,
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que ultrapassa a identificação de oportunidadesameaças e

ambientais á sobrevivência da empresa e a implementação de açòes 

internas no sentido de minimizá-las ou aproveitá-las: requer um

comportamento pró-ativo voltado á ‘'criação1' de oportunidades e á

minimização de ameaças. atuando-se sobre pontos fortes e fracos

da empresa. Esse comportamento exige decisóes antecipadamente á

ocorrência de eventos que impactarão o estado do sistema.

sentido, KGONTZ «c G' DONNELL (1962:89)Nesse definem

planejamento como “(...) decidir antecipadamente o que fazer, de

que maneira, quando fazer e quem deve fazer", enfatizando que

deve servir de elo de ligação entre o ponto onde estamos e o

ponto que desejamos alcançar.

Naturalmente, é desejável que a empresa atinja e mantenha-se

no cumprimento da sua missão e, para isso, são necessárias

decisóes relativas aos objetivos e metas que deverão ser

perseguidos, bem como sobre as formas (recursos, meios) como

deverão ser alcançados.

GUERREIRO (1989:250) evidencia que o planejamento "( . ) é a• •

função básica do processo administrativo e ê onde a empresa, no

sentido de atingir a sua missão, decide seus objetivos e metas

temporárias, estabelece e aloca os recursos aos planos e

programas operacionais e de investimento. Através desses planos e

programas procura-se garantir a coordenação e a verificação dos

esforços e açòes de todas as áreas em torno dos objetivos gerais

da empresa."

a importância e a estreita relação entre a 

e a eficácia da

Dai, função de

"planejar" empresa; todos os objetivos, planos,

programas, tantometas, em nível global ou das áreas, devem
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garantir os melhores resultados para a empresa como um todo•

Basicamente, o processo de planejamento pode ser dividido em

duas etapas:

a) planejamento estratégico onde são definidas

de atuação da empresa, materializadas na forma de"estratégias"

diretrizes que orientam a busca ou manutenção do equilíbrio em

suas relações com o ambiente em que atua, visando atender aos

seus maiores propósitos.

Requer uma criteriosa análise ambiental, com base em

externamente àinternaobtidasinformações empresa,e

considerando-se variáveis que impactam o atingimento de estados

futuros desejáveis. Tal análise deve evidenciar oportunidades e

ameaças ambientais à sobrevivência e desenvolvimento da empresa,

ponderadas aos seus pontos fortes e fracos.

VASCONCELLOS FILHO (1982:81) identifica que essas variáveis

relacionam-se, basicamente, ao:

1. macroambiente, onde se acham as variáveis de nivel 
macro, tais como as econômicas, sociais, culturais, 
demográficas, políticas, tecnológicas, legais e 
ecológicas;

"públicos
relevantes externos", representados pelas entidades 

as quais a organização mantém vários tipos
tais

operacional. composto por2. ambiente

decom
relacionamentos diretos,
empresas e órgãos do governo, que mantém 
processo de intercâmbio com a organização, através 
de relacionamentos diversos (consumo, fornecimento, 
financiamento, apoio, antagonismo etc.); e

pessoas,como
um

3. ambiente interno, 
relevantes internos", 
recursos humanos; 
expandida" da 
qualidade, canais de 
imagem.

formado pelos "públicos 
tais como: acionistas e

e pelos elementos da "oferta 
organização: produtos, preços,

distribuição, serviços e
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0 grau de relevância de cada uma dessas variáveis depende,

evidentemente, de cada organização5 no entanto, os efeitos das

variáveis macroambientais interferem não somente sobre o seu

ambiente interno, mas também sobre os elementos que constituem o

ambiente operacional. Isso implica uma necessidade de que aseu

empresa preocupe-se também com o impacto dessas variáveis sobre

distribuidores,seus clientes, fornecedores, governo,os

concorrentes, financiadores etc.

Dados e informações relativos a essas variáveis podem ser

obtidos interna ou externamente á empresa, caracterizando, de

um "sistema de informações sobremodo estruturado ou não,

processo deque deve suportar oambientais" ,variáveis

planejamento estratégico (vide Figura 3.1).

resultam diretrizes estratégicas.Desse processo, que,

direção aoVASCONCELLOS FILHO (1982:cap.l e 3), dãosegundo

definição des seucomportamento da organização e englobam a

macropoliticas, políticas funcionais (deâmbito de atuação,

de recursos humanos, financeiras, de produção etc.).marketing,

funcionais,de atuação, macroestratégias, estratégiasfilosofia

objetivos funcionais e macroobjetivos.

0 planejamento estratégico ocorre tanto em nivel global da 

empresa como nas suas áreas componentes, e essa noção requer que

o processo seja participativo. Sendo os gestores os principais 

responsáveis pelas atividades especializadas de sua área, não há 

ninguém melhor de quem se esperar uma contribuição no sentido de 

planejar adequadamente tais atividades. Essa idéia envolve também 

a responsabilidade que, naturalmente, os 

participarem do planejamento global da organização.

gestores assumem ao
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b) planejaroento operacional — onde são definidos objetivos,

metas e planos operacionais voltados A implementação das

estratégias delineadas na fase do planejamento estratégico.

Segando NAKAGAWA (1987:72), "G planejamento operacional é

realizado, geralmente, através de duas etapas:

processo de elaboração de planos alternativos de 
ação, capazes de implementar as políticas, 
diretrizes e objetivos estratégicos da empresa;

processo de avaliação e aprovação dos 
alternativos de ação elaborados na etapa anterior."

planos

Com o sistema de informaçóes o processo de planejamento

operacional interage, basicamente, em dois niveis:

1. pré-orçamentação - que consiste na quantificação 
das diversas alternativas de ação, necessária 

avaliação dos planos, em termos das 
contribuiç&es para o atendimento dos objetivos 
inicialmente propostos. Suporta a escolha do plano 
economicamente mais viável; e

para
suasa

2. orcamentação - que consiste na estratificaçâo dos 
planos aprovados, de modo coordenado e integrado 
entre as diversas áreas da empresa, originando os 
orçamentos. Devido à seqüéncia lógica da função de 
planejamento (estratégico e operacional), esses 
orçamentos devem representar, fisica
economicamente, 
objetivos que devem levar a empresa ao atingimento 
da sua missão, ou seja, devem servir de guia para a 
execução das atividades.

e
políticasdiretrizes, eas

Para o planejamento operacional, os padrões de desempenho 

são de fundamental importância e devem servir, segundo NAKAGAWA 

(1987:77), como parâmetros para se decidir pelo plano de ação 

economicamente mais viável: "Aos gerentes cabe a responsabilidade
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pela decisão de que produto(s) se deve produzir, a sua composição 

mistura, programação de quantidades, 

utilizados, investimentos, financiamentos, etc., mas será sempre

ou seremrecursos a

da associação dessas variáveis com os padrões que eles obterão as

informações para decidirem pelo plano de ação economicamente mais

viável".

Através das proposições estudadas nesta Seção, podemos

KGONTZ & 0'DONNELL (1962:89): "O planejamento èconcordar com

função que cabe a todos os gestores, se bem que o seu caráter e

amplitude variem de acordo com o grau de autoridade e com a

natureza das diretrizes e planos definidos pelos gestores dos

niveis superiores".

MOTTA (In: VASCONCELLOS FILHO, 1982:24ss), discorrendo sobre

organizacionalplanej amentogerenciais dodimensõesas

algumas premissas básicas que suportamestratégico, elenca a

definição participativa de objetivos globais da empresa:

evita que os gestores divisionais percam de vista 
os objetivos centrais da empresa;

forma eficaz de promover a integração dos
estruturais

é uma 
processos 
comportamentais;

organizacionais, e

concisa, tangivel, 
e verificável, facilita a definição de 
resultados necessários a melhores

se definidos de forma clara, 
mensurável 
metas
desempenhos, além do exercício da autodireção e do 
autocontrole 5 e

e

aumenta o comprometimento individual e a lealdade 
para com os objetivos organizacionais.

Embora desse processo participativo possam surgir decisões 

conjuntas, a implementação da alternativa escolhida ocorrerá sob
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a responsabilidade individual dos gestores, 

áreas de atuação, mantendo-se assim um dos requisitos essenciais 

(controlabi1idade) para a avaliação e controle de desempenho dos

respectivasem suas

gestores e de suas áreas, conforme será estudado no Capitulo

seguinte.

Por ser um processo decisório, entendemos que a fase de

planejamento das atividades empresariais inclui, estratégica e

operacionalmente:

a identificação da necessidade ou oportunidade de 
se decidir, através da observação das variáveis 
(internas e externas) que impactam a situação 
empresarial;

formulação de alternativas (em termos de 
diretrizes ou objetivos e meios de alcançá-los), 
que poderiam conduzir a empresa ao atingimento de 
sua missão;

a

a avaliação dessas alternativas em termos das 
contribuições a esse propósito; e

suas

a escolha de uma ou mais alternativas 
implementação.

para

Finalizando, cabe ressaltarmos o caráter permanente que

reveste o planejamento. Diante das constantes mutações ambientais

que afetam continuamente a existência da empresa, inferimos

tratar—se o planejamento de uma atividade permanente dos seus

gestores, não havendo periodicidade para implementá-la. Planos e

diretrizes estão constantemente sujeitos a revisões, em função de

alterações nas variáveis consideradas para elaborá-los.
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3.5.2. EXECUCSO

"Por si sós, os plano* nKo são suficientes para levar a

empresa a bom termo. A ação é necessária; a empresa precisa

funcionar. Todavia os planos podem encaminhar ações no sentido

dos objetivos. Podem prever quais ações tenderão aos objetivos

finais, quais as que deles se afastam, quais as que os anularão e

quais serão meramente irre1evantes. O planejamento administrativo

atingir uma estrutura de operações conscienteprocura e

coordenada, cujo ponto focal é o fim desejado. Sem os planos,

ação se transforma em simples atividade governada ao acaso, ecO a
0>
çS) produz tão somente o caos." GOETZ, nessa citação por KOONTZ &
O
Võ O'DONNELL (1962:91), ressalta a importância dos planos na

transformação dos esforços de planejamento em ações concretas.

coordenadas, orientadas para um fim desejado.

NAKAGAWA (1987:76): "Nos planos aprovados deverãoSegundo

estar refletidas as políticas, objetivos e metas que levem a

propósitos, e neles estarãoempresa a atingir sua missão e

implícitos também, os procedimentos e as açõesconseqüentemente

observadas para a efetiva execução daquelesque deverão ser

planos.

Se forem atendidos estes requisitos, evidentemente, espera-

se que os resultados das atividades em execução correspondam aos

que foram previstos nos planos e seus respectivos orçamentos".

portanto, a fase do processo de gestão ondeExecução é,

todas as ações acontecem, onde todos os esforços de planejamento

em ações concretas. Essas ações devem estar emse consolidam

planos, pois estes devem incorporar osconsonância com os
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objetivos empresariais julgados eficazes e eficientes para que a

empresa atenda à sua missão.

3.5.3. CONTROLE

Entender a importância de se orientar as ações através de

planejamento implica reconhecer a necessidade de aplicação de um

terceiro elementos o controle.

BRISOLA (1990:22) estuda o conceito bastantecom

profundidade e, referindo-se às proposições de CATELLI, segundo o

qual “controle é a força que produz equilíbrio", conclui que, em

sentido amplo, o conceito se caracteriza como um sistema de

forças que busca o equilíbrio. Identifica, assim, três dimensões

em que ocorrem essas forças:

as forças que regem as leis do universo. Assim como 
o controle biológico, o controle ecológico, etc;

•»_

as forças que agem sobre o ser humano determinando 
o autodomínio físico e psíquico, orientador de seus 
desígnios. Como fato esclarecedor da manifestação 
dessa força pode-se tomar uma situação de decisão, 
na qual diante de problema idêntico duas pessoas 

provavelmente tomarão soluções diferentes, 
existir um dispositivo de

muito 
parecendo 
próprio a cada indivíduo;

controle

a força humana dirigida que possibilita ao homem 
criar e manter o domínio sobre sua 'criatura'. Por 
exemplo, um sistema mecânico, um computador, etc.".

O homem não possui controle sobre os fenômenos 

primeira dimensão, mas pode influenciâ—los através do uso

relacionados

à que
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faz dos recursos naturais, ou seja, através de outros fenômenos

sobre os quais tem controle. Em relação à segunda dimensão, o

homem possui controle relativo, pois que nem sempre consegue

manter um controle racional e total de si próprio. Já em relação

fenômenos pertinentes à terceira dimensão, o homem possuiaos

controle total, logicamente, circunscritos aos limites de seu

conhecimento e de sua capacidade.

Essas colocações destacam a controlabi1idade dos fenômenos

como requisito fundamental para se exercer o controle, que pode

ser entendida como uma possibilidade ou capacidade pré-existente

para o exercicio de forças suficientes para alterar o estado de

algum fenômeno.

Embora não existindo a total controlabi1idade sobre alguns

fatores que impactam uma situação desejada (como, por exemplo, as

planej amentoconsideradasmacroambientais,variáveis no

estratégico), os seus efeitos podem ser ampliados ou reduzidos.

ações sobre outros fatores, queatravés de possam ser

controlados.

Nesse sentido, o conceito de controlabi1idade apresenta-se

já na fase de planejamento - o que nos permite afirmar que o 

planejamento refere-se a uma espécie de controle, que é exercido

anteriormente à ocorrência dos fatos.

Note-se, ainda, que as três dimensões de forças evidenciadas 

por BRISOLA influenciam o sistema empresa, tanto por impactarem a 

estrutura enquanto sistema total, quanto por influenciarem o 

comportamento das pessoas e entidades que com ela se relacionam.

0 equilíbrio do sistema (homeostase), conforme destacamos no 

item 2.6.2, que decorre tanto de aspectos internos

sua

externoscomo
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A empresa e que se obtêm por meio de algum mecanismo de

"feedback" , refere-se justamente ao balanceamento dos efeitos ou

influências exercidas por essas "forças" sobre o desempenho do

sistema empresa.

Nesse sentido, o conceito de controle aplicado às

organizações deve produzir o equilíbrio do sistema, fundamenta 1

para a sua continuidade e atingimento de sua missão.

BRISOLA (1990:94) define o controle, em termos de

organização empresarial, como "Um processo de verificação prévia,

concomitante ou a posteriori que ocorre num lapso de tempo para

conhecer a evolução no desempenho de um sistema ou de uma

atividade, através da comparação de novo estágio com outro

inicial definido como padrão, desencadeando ações que assegurem a

consecução dos objetivos esperados".

MARTINS (1978:303) afirma que "Controle significa conhecer a

compará-la com o que deveria ser, tomar conhecimentorealidade,

rápido das divergências e suas oriqens e tomar atitudes para sua

correção".

CUSTODIO (1977:29) entende controle como "(...) avaliação e

decisão sobre aspectos que segundo os padrões prê-estabelecidos,

não estão seguindo o curso desejado. E o conjunto de decisões que

compreendem a definição de padrões, comparação de fatos com esses

padrões e a execução de ações corretivas".

(1976:50) afirmam que a função controle "(...)GIBSON et al.

abrange as atividades desenvolvidas pelos administradores para

adequar os resultados reais e os planejados".

Das definições apresentadas por esses autores, entendemos

que o controle requer a reunião de elementos organizados na
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forma de um processo que permita a tomada de decisões corretivas

em relação aos desempenhos.

Essas ações podem se referir tanto às correções dos

desempenhos que vêm sendo realizados, procurando ajustá-los aos

planos, como também ao ajuste dos desempenhos planej ados,

procurando reorientar futuros desempenhos.

LITTERER (1977:273ss) identifica a composição do ciclo

básico de controle conforme a Figura 3.2, onde se destacam os

seguintes elementos:

atividade: ação que realiza o trabalho;

determinador de metas s estabelece objetivos ou 
padrões que devem ser alcançados;

padrões; objetivos, expectativas ou 
desejados das atividades;

resultados

sensor: coleta dados sobre o desempenho;

discriminador: compara os dados coletados sobre o
desempenho com um padrão; e

tomador de decisão: age no sentido 
desempenho da atividade na direção 
Caso
prosseguimento da atividade; 
implanta ações corretivas;

de manter o 
predeterminada. 
determina

contrário,
desvios,não ocorram o

caso

A existência de todos esses elementos caracteriza e torna

possivel a realização de um processo de controle.
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FIGURA 3.2
0 CICLO BÁSICO DE CONTROLE
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Em relaçSo aos desempenhos na organização, caracterizam um

processo de controle as seguintes fases:

o estabelecimento de um 
desejado (planejado);

padrão de desempenho

observação ou sensoriamento da realizaç&o de 
desempenho;
a um

uma avaliação de desempenho, através da comparação 
entre os desempenhos padrão e observado, permitindo 

identificação de eventuais desvios e um 
julgamento sobre alguma qualidade desse desempenho 
(eficiência e eficácia). Nesse 
avaliação 
"problemas",
oportunidade de se agir (decidir) a fim de 
solucioná-lo;

a

sentido, 
deve identificar

uma
de desempenho 

evidenciando necessidadea ou

um levantamento de soluções alternativas, diante de 
eventuais problemas identificados;

uma avaliação dessas alternativas, em função de 
suas contribuições para a solução de eventuais 
problemas identificados;

que corresponde à escolha e 
ação, que 
desempenho 
padrão de

decisão,uma
implementação de alguma alternativa de 
pode significar: nada fazer, alterar um 
que vem sendo realizado ou alterar um 
desempenho•

Destacamos, assim, a diferenciação - nem sempre evidente nas

entre "controle" e "avaliação dedefinições do conceito

desempenho".

Entendemos que esta última constitui um dos requisitos para

a existência do controle e, ao mesmo tempo, uma das fases que

processo; o controle, por sua vez, ê mais amplo.compõem tal

envolvendo, além da avaliação de desempenho, um levantamento, uma

avaliação e uma escolha (decisão) de alternativas de ação para

solucionar um determinado problema.

A avaliação de desempenho requer o estabelecimento de
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expectativas e padrões (planejamento) e a observação e mensuração

da realização das atividades. Envolve uma comparação entre o

desempenho padrão e o observado, encerrando-se com um julgamento

atribuição de um conceito sobre qualidades (niveis deou

eficiência e eficácia) desse desempenho.

Dessa forma, entendemos que uma avaliação de desempenho

acionaria o que LITTERER denomina "tomador de decisão", no ciclo

básico de controle.

0 controle requer, além da avaliação de desempenho, o

levantamento, a avaliação e a escolha de alternativas para a

solução de eventuais problemas identificados.

Note-se que, nesse processo, há um outro sentido de

"avaliação" que, referindo-se a alternativas, atribuimos o nome

"avaliação de alternativas", a fim de diferenciá-la dode

sentido da avaliação de desempenho, conforme estudada neste

trabalho (Capitulo 4), embora toda a base conceituai aqui

apresentada seja válida para ambos os tipos de avaliação.

Outro aspecto que merece destaque refere-se ao fato de que o 

controle sobre uma atividade só ó possivel enquanto ela ainda não

ocorreu. Atividades já realizadas constituem-se, no máximo, como

controle sobre outrasinformações para se exercer ofonte de

atividades. Atividades já ocorridas são incontroláveis, embora os

possam ser ampliados ou minimizados exercendo—seseus efeitos

tomando-se alguma decisão sobre outros fenômenosinfluência ou

(controláveis).
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Com relação ao momento em que é exercido, o controle pode

ser classificado em:

a) prê-controle refere-se ao desenvolvimento de
atividades de controle antes da ocorrência das
atividades que devem ser controladas. Em relação a 
um sistema, objetiva orientar a sua atuação antes 
da realização de atividades que alterarão o
estado, bem como prevenir ou impedir 
negativas. As atividades de planejamento referem-se 

este tipo de controle.

seu 
influências

Assim,
estratégicas, planos operacionais e 
constituem instrumentos de prê-controle.

diretrizesa
orçamentários 

Outro
exemplo refere-se às decisões tomadas com o intuito
de se estimular ou evitar a ocorrência de eventos 
futuros, tais como: o estabelecimento de políticas, 

regras de decisões planejadas 
determinadas situações (normalmente repetitivas);
como para

b) concomitante - refere-se às atividades de controle 
realizadas ao mesmo tempo em que ocorrem 
atividades que devem ser controladas. Objetiva 
orientar um desempenho ainda em curso. Quando o 
próprio executor de uma atividade, ao tempo em que 
a realiza, ajusta o seu desempenho buscando atingir 
os padrões desejados, temos um exemplo desse tipo 
de controle;

as

refere-se à comparação entrec) pós-controle
desempenho planejado e realizado, a fim de se 
exercer o controle sobre atividades não realizadas
ou em realização. Esse tipo de controle baseia-se 
em atividades já ocorridas para identificar a 
necessidade de se corrigir os desempenhos que vêm 
ocorrendo (em realização) ou futuros (planejados), 
evitando que continuem, por algum motivo, 
desacordo com os planos ou orientados por planos 
incorretos.

em

é exercido por todos os gestores no âmbito deO controle

segundo a autoridade que lhes foisuas áreas de atuação,

própria delegação de autoridade evidencia uma dasdelegada. A

necessidades de controle numa organização, mas não ê a única para

justificar a sua existência.
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0 controle do desempenho da empresa como um todo requer o

estabelecimento de pontos de controle nas diversas atividades que 

comp&em o ciclo completo da atividade empresarial. A atuação dos 

gestores sobre essas atividades deve permitir o atendimento dos

objetivos globais da empresa. antes de concluido o ciclo

completo da atividade empresarial.

Convém destacarmos que o controle, por ser exercido sobre as

atividades empresariais, pode ser decomposto, conforme o

interesse da gestão da empresa, constituindo diversos ciclos de

controle, que compõem uma espécie de "rede" que forma o controle

"total" da organização, tais como:

controle estratégico e controle operacional - 
relacionados, respectivamente, às variáveis que 
impactam o planejamento estratégico e/ou 
operacional da organização. As variáveis (externas 
ou internas) consideradas para o planejamento podem 
se modificar, exigindo alterações nos planos, 
orçamentos - bases para execução e controle das 
atividades empresariais; e

controle operacional, financeiro« econômico — 
conforme se refiram à gestão dos recursos fisicos e 
financeiros, que também são recursos econômicos. 
Todos os gestores são responsáveis por esses trés 
tipos de controle em relação às atividades sob sua 
responsabilidade. Mesmo as atividades financeiras 
das áreas ou da empresa (obtenção e aplicação de 

financeiros, liquidez, prazos de 
pagamentos e recebimentos) requerem um controle 
econômico.

recursos

pontos arrolados nesta Seção, inferimosDiante dos que o

uma atividade do processo de gestãoconstituicontrole

empresarial voltada a garantir a eficácia empresarial.
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3.6. ÇLASSIFICACAQ SEGUNDO ft NATUREZA DAS ATIVIDADES

Todas as decisões produzidas na empresa impactam o estado

do sistema em três aspectos: operacional, financeiro e econômico;

que se relacionam à natureza das atividades empresariais e

fundamentam uma classificação da gestão em:

- gestão operacional;

— gestão financeira; e

— gestão econômica.

referirem-se a dimensões de uma mesma atividade, todosPor

os gestores realizam esses três tipos de gestão em suas

respectivas áreas, evidenciando que não são responsáveis somente

efeitos operacionais de suas decisões. As atividadespelos

produtos; demandam eoperacionais consomem recursos e geram

recursos financeiros; e implicam custos e receitas,ofertam que

impactam os resultados globais da empresa.

A Figura 3.3 resume a inter-relação entre aspectos,esses

gestões operacional, econômicacomo dimensiona as ebem

financeira, caracterizando os desempenhos a elas pertinentes.
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FIGURA 3.3
DIMENSÕES OPERACIONAL, ECONOhICA E FINANCEIRA DA GESTÃO
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3.6.1. GESTÃO OPERACIONAL

Todas as atividades desenvolvidas na empresa consomem

(materiais, humanos, financeiros, tecnológicos etc.), 

objetivando gerar determinados produtos e serviços.

recursos

A gestão operacional caracteriza-se pela administração

dessas atividades, visando transformar tais recursos em produtos

e serviços necessários á dinâmica do empreendimento.

Basicamente, suas preocupações referem-se à qualidade e

quantidade de recursos consumidos e produtos/serviços gerados;

aos prazos de produção e entrega; aos niveis de eficiência e

produtividade; e a outros fatores diretamente relacionados à

atividade física de produção ou prestação de serviços.

Todas as áreas da empresa desenvolvem algum tipo de

atividade especializada, com base em normas, princípios e

procedimentos relacionados ao tipo de atividade desenvolvida.

A gestão operacional ocorre, portanto, conforme essas

tipicas especializações das atividades de cada área da empresa,

caracteriza-se pela semelhança dos seus ciclos produtivos:mas

recursos-processamento-produtos/serviços.

Além disso, realizam eventos comuns, tais como: aquisição de

recursos, estocagem de materiais, produção, vendas de produtos e

serviços. Todos esses eventos alteram a situaçãoprestação de

da empresa e podem ser caracterizados como "eventospatrimonial

econômicos".

econômicos da gestão operacional resultam,Os efeitos

econômico dos recursos consumidos e dosdo valorportanto.

produtos/serviços gerados, ou seja, correspondem aos custos e
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receitas incorridos nas atividades.

Ressalte-se que, sob o ponto de vista aqui abordado, a

gestão da área financeira da empresa é tão operacional quanto as

demais, constituindo-se numa atividade especializada com o

propósito de administrar as necessidades/disponibilidades de

financeiros da empresa, gerando também efeitosrecursos

econômicos.
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3.6.2. GESTftQ FINANCEIRA

A aquisição de recursos e a venda de produtos envolvem

valores e prazos de pagamentos e recebimentos, que caracterizam

o aspecto financeiro das atividades.

A gestão financeira pode ser entendida como a administração

desses prazos de pagamento e de recebimento dos valores

envolvidos nas transações, bem como pela captação e aplicação dos

recursos financeiros.

Os valores a prazo, evidentemente, envolvem juros aplicados

em função do tempo, que impactam os resultados econômicos da

atividade, na forma de despesas e receitas financeiras.

diversas áreas da movimentamAs recursosempresa

financeiros, os quais, como qualquer outro recurso econômico,

possuem “preços", caracterizados pelas taxas de captação e

aplicação desses recursos.

A imobilização desses recursos numa determinada atividade,

além de gerar efeitos econômicos pelo custo do capital investido, 

a liquidez da empresa. Desse modo, a área financeira 

responsável por garantir a sua liquidez, capta recursos.

daimpacta

empresa,

as necessidades de capital da empresa.visando suprir

ao repassar esses recursos às demais áreas, a áreaAssim,

caracteriza-se como uma espécie de banco interno, quefinanceira

capta e aplica recursos externamente ou junto às diversas áreas

internas.

desses recursos entre essas áreas deveA transferência

padrões, pré-estabelecidas de modo a evitarocorrer a taxas

as áreas. (0 modelo estudadoconflitos entre prevê que esses
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padrões sejam estabelecidos em função do custo de oportunidade de

recursos, que representa a melhor alternativa de captação no

mercado externo, representando, assim, o menor custo financeiro

possível. Desse modo, as diversas áreas da empresa "pagam” a

menor taxa pelos recursos financeiros requisitados á área

financeira, enquanto esta deve procurar obtê-los ao menor custo

possível.)

A gestão financeira ocorre em todas as áreas da empresa,

visto que movimentam recursos financeiros, com efeitos sobre a

liquidez global do empreendimento. Não se refere, portanto,

somente á área financeira, cuja atividade operacional envolve a

manutenção de um equilíbrio entre prazos de pagamentos e

de forma a garantir a liquidez do empreendimento,recebimentos,

através de uma programação do fluxo de caixa global, além da

captação e aplicação de recursos financeiros.

Através da gestão dos prazos envolvidos nas suas transações, 

as diversas áreas são responsabilizadas pelos efeitos econômicos

suas decisões, sendo debitadas ou creditadas conforme geremdas

despesas ou receitas financeiras para a empresa.
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3.6.3. GESTftO ECONOMICA

Toda* ae atividades operacionais consomem recursos e geram

produtos, que, por possuírem valor econômico, constituem,

respectivamente, custos e receitas.

G resultado econômico de uma atividade é formado pelos

custos dos recursos consumidos e pelas receitas relativas aos

produtos gerados, bem como pelas despesas e receitas financeiras

oriundas dos prazos e taxas dos recursos financeiros envolvidos

considerando-se, ainda, os custos fixosnesse processo,

pertinentes á atividade.

A gestão econômica caracteriza—se pela administração dos

resultados econômicos das atividades e requer uma preocupação com

os resultados globais da empresa.

A maximização do resultado econômico das atividades não

significa, necessariamente, efeitos positivos sobre o resultado

global da empresa e, portanto, não caracteriza a eficácia dos

desempenhos das áreas ou dos seus gestores.

pelos recursosimpostaA 1imitação e aescassos

interdependência entre as atividades exigem a otimização dos seus

melhoresde modo que se obtenha osparciais,resultados

resultados globais possíveis. O ponto "ótimo" dos resultados das

é onde a empresa obtém o melhor resultado global.atividades

diante de vários conjuntos de restrições e de recursos limitados.

Já na fase de planejamento, deve-se buscar a solução ótima,

do ponto de vista do todo, para os conflitos entre as atividades

aos planos níveis dee áreas, incorporando-se desempenho

cumprimento dos planos caracteriza,desejados. 0 portanto, um
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desempenho eficaz.

Como os efeitos econômicos são produzidos pelas decisões

tomadas pelos diversos gestores da empresa, em suas respectivas

Áreas de atuação, a gestão econômica ocorre no âmbito da

responsabilidade de cada gestor, mas requer uma coordenação

global desses resultados.

Destacamos aqui as contribuições da área de controladoria da

empresa, cujas funções incluem a coordenação desses resultados,

bem como o desenvolvimento de um modelo de gestão econômica

apropriado, como parte do modelo de gestão global da organização.

Esse modelo deve incorporar conceitos e princípios inerentes ás

fases de planejamento e controle das atividades empresariais, sob

um enfoque econômico, dada a natureza econômica das atividades

empresariais.

Assim, a gestão econômica também requer, para a sua

viabilidade, um conjunto de princípios, normas e procedimentos,

que deve ser contemplado no modelo de gestão da empresa, contendo

aspectos relacionados à forma como devem sers

tomadas as decisões econômicas na empresa (modelo 
de decisão);

mensurados os desempenhos das atividades (modelo de 
mensuração); e

produzidas as informações sobre os desempenhos 
(modelo de informação).

destina-se,Capítulo 5 exclusivamente,T odo aoo

desses aspectos, que fundamentam um modelo dedetalhamento

avaliação de desempenhos para gestão econômica.
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3.7. IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO gE BESTÃOi Q PAPEL DOS GESTORES

De acordo com CUSTODIO (1986:38), M< . ) independentementem m

do seu nivel hierárquico na empresa, o papel principal do

Administrador ê o de tomar decisBes que levem a organização a um

ajustamento ou ação pró-ativa em relação ao seu meio ambiente, e

à alocação de recursos e seu gerenciamento, de acordo com os

niveis de eficiência e eficácia desejados".

A alocação de recursos e o gerenciamento das atividades com

a finalidade de produzir benefícios para a empresa decorrem das

decisBes que são tomadas pelos gestores da empresa, em suas

respectivas áreas de atuação, os quais, portanto, são os

responsáveis por todos os efeitos gerados por tais decisões.

Os efeitos operacionais, financeiros e econômicos de suas

decisões são dimensões de uma mesma atividade e, portanto, o seu

é impossível de forma isolada. Destacamos, assim,gerenciamento

uma vantagem do enfoque econômico para a gestão de atividades: é

financeiros das decisõessensível aos efeitos operacionais e

tomadas, permitindo um tratamento conjunto desses aspectos, desde

que evidenciados.

a associação desses efeitos á responsabilidade do 

gestor da atividade fundamenta-se no fato de que se 

referem a dimensões de uma mesma atividade.

Também

respectivo

decorre da autoridade que lhe foiEssa responsabilidade

delegada para o atendimento de certas expectativas com relação ao 

seu trabalho. Ao assumir uma determinada função, um gestor vê-se

contribuir para o atendimento de certasobrigação dena

da empresa, além de prestar contas do seunecessidades
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desempenho, aos níveis hierárquicos superiores ou, no caso da 

alta administração, aos proprietários, acionistas ou investidores

no empreendimento.

Além disso, como o processo gerencial envolve as fases de

planejamento, execução e controle de atividades,

devem ser responsáveis apenas pela execução dessas atividades, 

mas também pelo seu planejamento e controle, tanto no nível de

os gestores não

suas áreas como global da organização.

Isso requer a adoção de um parâmetro comum que permita aos

gestores tomarem decisões que mais contribuam aos interesses da

um todo. Esse parâmetro deve garantirempresa como a

comparabi1idade entre as diversas propostas e alternativas (na

fase de planejamento), ensejando o estabelecimento de modelos de

decisões eficazes e eficientes, de forma a se identificar a

melhor disposição dos recursos da empresa, para o atendimento das

suas finalidades.

Esse parâmetro ê o econômico, que realça a necessidade de

que, para a gestão global da empresa, sejam apurados os

por atividade, permitindo: a identificação das suasresultados

contribuições á eficácia empresarial? um tratamento conjunto das

diversas alternativas propostas pelas diversas áreas da empresa;

voltada a identificar as alternativas que maisavaliaçãouma

contribuam aos propósitos da empresa.

complexidade envolvida no processo de gestãoDiante da

inferimos que a sua implementaçãoempresarial, orequer

a execução e o controle do próprio processo,planejamento,

considerando:
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um conjunto de crenças e valores próprios dos 
gestores;

um conjunto de expectativas dos proprietários, dos 
acionistas, da sociedade, dos seus 
hierárquicos e, inclusive, dos seus subordinados;

superiores

um conjunto de diretrizes decorrentes do modelo de 
gestão da empresa;

informações que deverão ser 
subsistema de informações;

produzidas pelo

autoridade delegada aos gestores para a realização 
das atividades;

conjunto de recursos econômicos (humanos, 
físicos, tecnológicos e financeiros) que ficam á 
sua disposição; e

um

instrumentos para a realização do processo de 
gestão.

Lidando com esses fatores, os gestores devem procurar

atender às expectativas em relação ao seu trabalho, que convergem 

para conduzir a empresa a alcançar os seus propósitos.
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3.8. RESUMO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES

A gestão empresarial é responsável pela dinâmica do

sistema empresas pela definição dos seus objetivos, pelas

respostas ás pressóes ambientais e pela manutenção de um

equilíbrio em suas relações internas e externas. O seu propósito

ê conduzir a empresa ao cumprimento de sua missão, por meio de

decisões ou "respostas eficazes" às pressões ambientais.

A eficácia gerencial caracteriza-se pela eficácia da

empresa, que, a longo prazo, implica sua sobrevivência e

desenvolvimento. Q lucro, como uma medida de alta qualidade da

eficácia organizacional, funciona também como uma medida da

contribuição dos gestores e de suas áreas a esse propósito.

As áreas da empresa podem ser vistas como pequenas

empresas dentro da organização, com missão e objetivos próprios,

interesses globais daque devem estar em consonância com os

empresa.

O modelo de gestão da empresa condiciona a atuação do

forte influência sobre o desempenho dassistema, exercendo

atividades, no nível estratégico e operacional .

de gestão corresponde ao planejamento, àO processo

execução e ao controle das atividades empresariais e constitui um

sistema de decisòes, que interage com um sistema de informaçóes.
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0 planejamento das atividades empresariais requer o

sensoriamento dos ambientes interno e externo á empresa, visando

a formulação de diretrizes estratégicas e planos operacionais, 

que devem orientar a execução das atividades empresariais.

A execução corresponde à fase do processo de gestão na

qual os planos são implementados, ou seja, quando as ações

acontecem, ü planejamento, ao contemplar a avaliação e seleção de

alternativas de ação, deve buscar uma solução ótima para os

problemas empresariais, de modo a tornar desejável que os

resultados obtidos correspondam ao planejado.

O controle procura manter um equilíbrio entre os

desempenhos planejado e realizado, de modo a garantir que as

permaneçam no rumo dos interesses da empresa. Requeratividades

avaliação de desempenhos; levantamento, avaliação e escolha de

alternativas de ação; e implementação de ações corretivas, tanto

atividades planejadas quanto sobre as que vêm sendosobre as

realizadas.

operacionais.atividades produzem efeitosTodas as

donde se classifica a gestão em*financeiros e econômicos,

Os gestores realizam essesoperacional, financeira e econômica.

tipos de gestão nas suas áreas. Por se tratar de dimensõestrês

de uma mesma atividade, esses efeitos não podem ser dissociados

da responsabilidade do gestor dessa atividade.
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A gestão econômica requer a menmuração de custos e

receitas operacionais, receitasbem como de despesas e

financeiras, apurando-se resultados por atividade. Reconhecendo

os aspectos operacionais e financeiros das atividades, o enfoque

econômico deve orientar a estruturação de modelos de decisão e de

informação que possibilitem uma atuação eficaz dos gestores.

0 papel dos gestores consiste em atender às expectativas

relação ao seu trabalho, as quais convergem para conduzir acom

empresa ao atingimento dos seus propósitos, ou seja, à eficácia.
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CAPITULO 4

AVALIACAO BE DESEMPENHO NA EMPRESA

4.1. CONSIDERACOES INICIAIS

O ato de avaliar, entendido num sentido genérico, é inerente

á própria natureza humana; é o exercício da análise e do

julgamento sobre qualquer situação que exija uma apreciação de

idéias, objetivos e, também, uma tomada de decisão a fimfatos,

de se atingir uma situação desejada.

Presente no comportamento humano, uma avaliação implica

que podem ser positivas ou negativas em relaçãoconseqüências,

aos seus objetivos, dependendo de uma série de fatores, entre os

das variáveisdas bases informativas utilizadas;quais:

dos critérios, conceitos e princípios adotados; e,consideradas;

das crenças, valores e habilidades do avaliador.até mesmo,

contexto,determinadoQuando inserida como onum

de um modelo que procure orientar umempresarial, na forma

aindaencontra-sedesempenhos,avaliativo deprocesso

implementação, que requer, alémdificuldades relacionadas à sua

da sua adequação a esse contexto, a formulação de uma estratégia

de implantação.

tomada como um sistemaorganização empresarial,Toda

identidade própria, que caracteriza, umaaberto, possui uma

cultura organizacional particular, influenciando a sua dinâmica.
♦

o êxito de uma avaliação de desempenhos no contextoAssim,

125



empresarial, como um processo formalizado, depende de uma

harmonia com o modelo de gestão da organização, visando, até

mesmo, reduzir o impacto de forças reativas contrárias a mudanças

em sua dinâmica pré-estabelecida, ou seja, ao seu "status quo"

vigente (LUCENA,1992:53).

Entendemos ser esse aspecto o primeiro e grande passo para o

sucesso de qualquer modelo voltado á avaliação de desempenhos

internos á empresa, seja de suas áreas, departamentos, filiais ou

recursos humanos.

Por outro lado, se não observado esse aspecto, a causa do

fracasso na implementação de qualquer modelo de avaliação de

desempenho é evidente: um processo de avaliação, de um modo

geral, não pode ter um fim em si próprio, mas sim voltado ao

Quando aplicado aos desempenhos nacontexto onde se insere.

de avaliação não visa outro maiororganização, um modelo

como um instrumento capaz depropósito senão o de servir

proporcionar uma gestão eficaz desses desempenhos.

neste Capitulo, uma concepção de avaliação deAbordaremos,

procurando caracterizá-la,desempenho no contexto empresarial,

conceito, um processo e um instrumento debasicamente, como um

gestão.

a existência de dois conjuntos deInferimos, ao final.

implementação desseeficazrequisitos essenciais para a 

conceito: um, voltado aos aspectos que deveriam ser incorporados 

de gestão da empresa; e outro, às caracteristicas 

próprias do modelo que suporte operacionalmente o conceito.

Apresentamos, a seguir, algumas consideraçòes que julgamos 

úteis sobre o sentido da expressão "avaliação de desempenho".

modeloao
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4.2. 0 SENTIDO DA EXPRESSÃO " AVAL I AC AO gE DESEMPENHO"

A expressão "avaliação de desempenho" pode assumir diversos

significados, dependendo do sentido conferido termoao

"avaliação" e do contexto relativo ao "desempenho", objeto dessa

avaliação.

Avaliar um desempenho significa julgá-lo ou atribuir-lhe um

conceito diante de expectativas pré-estabelecidas.

Entretanto, ao mesmo tempo em que essa afirmativa transmite

um significado da expressão "avaliação de desempenho", pode

também induzir ao entendimento de que, no contexto empresarial,

seja esse o maior propósito a ser alcançado na implementação do

conceito, o que pode provocar conseqüências danosas.

No contexto empresarial o "desempenho" assume diversas

dimensões, quando relacionado, por exemplo, à empresa como um

todo, às suas áreas, às funções e cargos exercidos; aos aspectos

econômicos e financeiros das atividades; àsoperacionais,

atividades planejadas e realizadas.

conforme estudado anteriormente,Um processo de gestão,

requer avaliações desses desempenhos, como um dos requisitos para

fases deque interage com asexercício do controle,o

planejamento e execução das atividades.

um desempenho passa a ser, assim, um meio para seAvaliar

adequadas. Constitui um processo complexo quetomar decisões

incorpora, além das características informativas necessárias para 

se julgar adequadamente um desempenho, requisitos essenciais para 

se integrar ao processo de gestão, em suas fases de planejamento,

execução e controle.
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4.2.1. SIGNIFICADO DO TERNO "AVALIACAO"

O termo "avaliação" refere-*e ao ato ou efeito de se

atribuir valor, sendo que "valor" pode ser entendido num sentido

qualitativo (mérito, importância) ou num sentido quantitativo

(mensuraçâo).

O sentido qualitativo de "avaliação" expressa a idéia de

julgamento, formação de juizo ou atribuição de conceito a

determinados atributos de algum objeto, como, por exemplo,

relativamente a um desempenho econômico: bom, ótimo, eficaz ' -

conforme detenha certas qualidades. Nesse sentido, a avaliação

requer padrões, em termos informativos, como parâmetros que

permitam a realização desse julgamento. Requer, portanto, a

mensuraçêto das expectativas de desempenho, bem como da sua

realização.

Mensurar um desempenho expressa o sentido quantitativo do

"avaliação": refere-se à quantificação de atributos determo um

objeto, com o intuito de expressá-los numericamente. A quantidade

o preço de um produto, a altura de uma pessoa e ade insumos,

exemplos de atributos de objetostemperatura ambiente são

expressos numericamente.

se encontre restrições, do ponto de vista daEmbora nâo

para a utilização do termo "avaliação" no sentido de

trabalho,

sinonimia,

por diferenciá-los nesteoptamos"mensuraçâo",

transmitir o conteúdo das expressõesobjetivando melhor

"avaliação de desempenho" e "mensuraçâto de desempenho", 

conclusões apresentadas a seguir•

conforme
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4.2.2. "AVftLIftCBO gE DESEMPENHO" • 11MENSURACBO gE DESEMPENHO".

GLAUTIER í< UNDERDOWN, citados por GUERREIRO (1989:76),

afirmam que a "(...) mensuração tem sido definida como a

atribuição de números a objetos de acordo com regras,

especificando o objeto a ser medido, a escala a ser usada e as

dimensbes de unidade".

Estudando a teoria da mensuração, GUERREIRO (1989:78)

observa que "Mensuraçôes sâo necessárias não somente para

expressar objetivos e clarificar alvos a respeito dos quais as

decisbes devem ser tomadas, mas elas são também necessárias para

controlar e avaliar os resultados das atividades envolvidas no

processo de atingir os alvos". (Grifo nosso).

A avaliação e o controle dos resultados das atividades

requerem a mensuração ou quantificação de um desempenho planejado

e um realizado.

A mensuração do desempenho planejado poderia ser entendida

quantificação dos planos, expressa na forma decomo uma

fornecendo bases comparativas para aorçamentos ou padrbes,

avaliação de desempenhos.

a mensuração do desempenho realizado devePor sua vez,

seguir as mesmas bases do desempenho planejado, a fim de garantir

a comparabilidade entre os mesmos, requisito necessário para que

sejam avaliados.

assim, que o uso da expressão "mensuração deConcluímos,

intercambiave1mente com "avaliação de desempenho"desempenho"

limitaria o sentido desta última, não devendo ser equiparadas.
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4.2.3. ILUSTRAÇÃO EG SENTIDO Eô EXPRES9Ã0 "AVALIAÇÃO EÉ

DESEMPENHO"

GIBSON et al. (1976:84) afirmam que "O problema da eficácia

está ligado ao do desempenho, pelo qual queremos dizer a execução 

de um ato. Pensamos em desempenho casualmente, quando discutimos

reação a acontecimentos esportivos, a um conceito, anossa uma

peça ou a um automóvel. Nesse contexto, fazemos julgamentos sobre

o desempenho. Em termos específicos, nós os julgamos ou os

avaliamos à medida que respondem ou não às nossas expectativas.

Se esperarmos que um time de basquetebol tenha uma temporada de

e isso realmente acontecer, esse time teve um bomsucesso,

desempenho; se não esperávamos que tivesse uma temporada de

sucesso, mas isso ocorreu, o desempenho do time foi ainda melhor.

Assim, em sentido geral, usamos o conceito de desempenho todas as

vezes que há expectativas anteriormente estabelecidas.

Gs administradores organizacionais, pela própria natureza de

voltados para o desempenho. Na verdade,seu trabalho, estão

pode—se ver prontamente que os processos de planejar, organizar e

a materialização do conceito de desempenho. Ocontrolar são

as expectativas, o organizar implantaplanejamento estabelece

controlar avalia o desempenho dasessas expectativas e o

expectativas estabelecidas e implantadas. Assim, a eficácia pode

ser considerada como um julgamento que os administradores fazem

função de controle." (Destaque dos autores).ao exercerem a

desses autores, constam os elementosproposiçóesDas

caracterizarmos a avaliação de desempenho nonecessários para

empresarial: o conceito de desempenho, de expectativascontexto
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prê-estabelecidas , a estreita relação com o processo de gestão

(planejamento, execução e controle) e o aspecto qualitativo 

(eficácia) do desempenho, como uma das principais preocupaçOes ao

se avaliar um desempenho.

MCNAIR & MOSCQNI, citados por PELEIAS (1992:15), realçam o

aspecto da qualidade do desempenho, em termos de eficácia e

eficiência, considerando, inclusive, a inter—relação da empresa

com o seu ambiente: "Um sistema de avaliação de desempenho

deveria monitorar as mudanças nas demandas de mercado,

estabelecer e avaliar o progresso no atingimento de objetivos,

assegurar o cumprimento de metas de desempenho ao nivel de

fábrica e servir como indicador do desempenho do processo de

produção em si".

Dessa colocação, entre outros objetivos de um sistema de

o autor ressalta o de "assegurar oavaliação de desempenho,

cumprimento de metas de desempenho". Embora estabeleça relação

metas com o nivel operacional ("de fábrica"), entendemosdessas

estendê-las aos demais objetivos dapossível empresa,ser

dependendo das características próprias do modelo de avaliação de

ressalvando, no entanto, que, paradesempenho implementado, 

assegurar o cumprimento de metas, o modelo deve funcionar em

conexão ao controle, pois que este constitui ação.

(1972:6), "As situaçdes com as quais seSegundo CATELLI

a alta administração de uma empresa, exigindo tomadas dedepara

das vezes são de origem econòmico-na maioriadecisdes,

concretas para avaliação dosrequerendo basesfinanceira,

ocorridos, para poder emitir seu parecer epossíveis desvios

orientar os executivos, a fim de se empenharem o mais rapidamente
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processo de retomada da situação previamente consideradano como

de desempenho aceitável ou ideal".

Nas proposições desse autor, identificamos os seguintes 

elementos relacionados á avaliação de desempenho na empresas

aspecto da quantificação ou mensuração 
desempenho "econômico-financeiro";
o do

a necessidade de "bases concretas" para avaliação 
dos possiveis desvios entre um desempenho observado 
e um ideal ou desejado;

a emissão de um "parecer" pelos administradores, 
decorrente da avaliação desses desvios;

o propósito desse "parecer" como o de orientar a 
execução do desempenho á situação desejada, que 
entendemos como uma tomada de decisões corretivas 
visando a obtenção da situação desejada; e

a estreita relação entres avaliação de desempenho, 
processo decisório e controle.

assim, um fator que entendemos serEvidencia-se, o

principal aspecto a ser considerado quando do desenvolvimento de

um modelo ou da implementação de um sistema de avaliação de

desempenhos nas organizações: não deve apenas permitir conclusões

qualidade de um desempenho, principalmentesobre masa

impulsioná-lo ao atendimento de qualidades (eficácia, eficiência)

julgadas ideais e desejáveis.

não tem outro propósito senão o deimplementaçãoA sua

de gestão, como um instrumento capaz deservir ao processo

permitir "pareceres" que orientem decisões eficazes.
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4.3. 0 CONCEITO £E DESEMPENHO

Por "desempenho" entende-se a rea1izacSo de uma atividade

ou de um conj unto de atividades■

□ desempenho de um sistema aberto caracteriza-se pelas

alteraçòes em seu estado. Essas alterações podem ser produzidas

pelas interações entre os subsistemas que o compõem ou pelas

interações desses subsistemas com o ambiente em que se inserem.

Considerando-se as continuas e rápidas mudanças ambientais,

a continuidade da empresa exige respostas adequadas, ou seja.

exige que sejam tomadas decisões eficazes no sentido de conduzir

as suas atividades ao cumprimento da sua missâío.

atividades caracteriza o conceito de0 conjunto dessas

"desempenho" rei ativamente à empresa como um todo.

das várias atividades que sâoEsse desempenho resulta

interagindo no sentido de criarem asrealizadas na empresa,

condições para a sua sobrevivência e desenvolvimento.
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4.3.1. AS DIMENSÕES DO DESEMPENHO

Por diversas vezes, durante a apresentação deste estudo,

referimo-nos ao desempenho da empresa, das áreas e dos gestores;

ao desempenho planejado ou realizado; ao desempenho operacional,

■financeiro e econômico; ao desempenho a curto, médio e longo

prazos; e a um desempenho eficaz e eficiente.

Entendemos que esses "desempenhos" são, em sua essência,

diversasdimensões pelas quais podem ser visualizadas as

atividades empresariais.

A Figura 4.1 representa, graficamente, as dimensões do

desempenho na empresa, que simbolizam ângulos pelos quais ele

pode ser observado, segundo algumas características próprias das

atividades que o compõem (amplitude, natureza, ocorrência, tempo

e qualidade).

inter-relacionam. Por exemplo,dimensões se aoEssas

referirfalarmos do desempenho global da empresa, poderiamos nos

Conforme esseao desempenho econômico realizado a curto prazo.

atinaido o desempenho econômico planejado paradesempenho tenha

poderiamos qualificá-lo ou não (e em algum 

"eficaz", pressupondo-se, evidentemente, que esse

mesmo periodo,esse

grau) como

planejamento tenha sido eficaz.
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FIGURA 4.1
AS DIMENSÕES DQ DESEMPENHO NA EMPRESA



4.3.1.1. DIMENSÃO BA AMPLITUDE DA3 ATIVIDADESi GLOBAL. DIVI8I0NAL 

E FUNCIONAL

O desempenho global da empresa é o primeiro e maior conjunto

pelo qual poderiam ser analisadas as suas atividades.

0 interesse no desempenho global da empresa pode ser interno

ou externo. Internamente, os gestores precisam fazer comparações

do desempenho da empresa com o de outras empresas do mesmo setor

econômico, como, por exemplo, em termos de lucro, participação de

mercado, faturamento, quantidade de funcionários etc. Já o

interesse externo, abordado no Capitulo 1, corresponde às

expectativas dos acionistas ou dos proprietários da empresa, bem

às expectativas de outras entidades a ela relacionadas.como

Essas entidades demandam informações sobre o desempenho da

empresa como um todo, que podem ser obtidas pelos demonstrativos

por consultas a associações e órgãosfinanceiros publicados,

por pesquisas de mercado ou, dentre outras fontes, porsetoriais,

consultas à própria empresa.

□ desempenho voltado para o ambiente interno da empresa pode 

ser entendido a partir da sua estrutura hierárquica,

estrutura organizacional, que parte de um modelo de

comumente

denominada

crenças, valores e expectativas dosgestão, formado pelas

relacionadas ao empreendimento como um todo (mercado,gestores

produtos, propensão ao risco etc.).

uma estrutura organizacional desde o inicioEstabelece-se

que, a principio, é a que osdas atividades da empresa,

proprietários e a alta administração julgam necessária ou ideal,

limitações existentes, para serem desenvolvidasconsiderando as
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as atividades tipicas do negócio ou empreendimento.

Essa estrutura é formalizada vertical e horizontalmente.

Verticalmente, são definidos cargos e funçbes, atribuindo-se

autoridade ás pessoas que os exercerão. Limita-se, assim, a

atuação das pessoas a um conjunto de expectativas associadas a

cada cargo. Consequentemente, restringe-se a responsabilidade dos

ocupantes desses cargos à autoridade que lhes foi delegada para o

exercício de suas atividades.

Horizontalmente. são criados departamentos, divisbes,

filiais, órgãos etc., que agrupam determinados cargos ou funçbes,

com o intuito de desenvolverem atividades especificas, tais como

produção, marketing, pessoal e finanças.

Cada uma dessas divisbes podem ou não desempenhar atividades

semelhantes. Uma filial, por exemplo, pode exercer as mesmas

atividades de outras filiais ou, dependendo da sua localização,

a um determinado tipo de atividade principal.ficar restrita

Essas divisbes podem diferir quanto ao tipo de produto ou serviço

por isso, podem possuir estruturas internas 

diferentes em termos de cargos e funçòes.

Dessa forma, pode-se falar em desempenho do departamento de 

marketinq, de produção, de pessoal etc., assim como do desempenho 

ou funçbes especificas, dentro de

que oferecem

dessesumde cargos

departamentos, tais como do diretor de marketing, dos gerentes de 

e desenvolvimento de produtos, de publicidade, deplanejamento 

vendas, de assistência ao consumidor etc.
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Temos, assim, duas possíveis formas de desdobramento do

desempenho global da empresai

o desempenho divisional ou das Áreas 
que associa-se á geração de certos 
serviços específicos, 
externo -

da empresa, 
produtos e 

para consumo interno ou 
As áreas sob a responsabilidade dos seus 

respectivos gestores, segundo a autoridade que lhes 
foi delegada, sào comumente denominadas "áreas de
responsabilidade" e podem ou nâo 
divisões ou departamentos inteiros 
Essas áreas podem desenvolver uma 
atividades? e

corresponder a 
na empresa, 
ou diversas

o desempenho individual ou funcional 
refere ás atividades próprias dos cargos ou funções 
ocupados, entre os quais os dos gestores.

que se

FreqÜentemente, observa-se na prática da avaliação de

desempenho dessas áreas, indicadores como: resultados alcançados,

niveis de retorno sobre o investimento, cumprimento de metas,

de prazos de entrega de produtos e eficiência.

Por outro lado, as tradicionais "avaliações de desempenhos

cargos e funções, baseiam-se,funcionais", relacionadas aos

n&o-financeiros),aspectos qualitativos (ounormalmente, em

incluindo aspectos comportamentais desejados.

ou nâo-financeiros) deTodos os parâmetros (financeiros

desempenho devem procurar promover a congruênciaavaliação de

entre os objetivos do "avaliado" e os da empresa como um todo.

MOSIMANN et al.gestores, por exemplo,Em relação aos

NAKAGAWA e dea algumas citações de(1991:45), referindo-se 

LIKERT, ressaltam que "Os critérios nào-financeiros de avaliação 

de desempenho devem levar em conta a congruência de metas e os

incentivos. 0 primeiro aspecto se refere á harmonização entre 

objetivos do indivíduo e os da organização. O óltimo constitui-se

os

138



num instrumento administrativo que acelera essas pessoas rumo aos

destesobj etivos. Alguns aspectos a serem medidos dentro

critérios podem ser, consoante LIKERT, a qualidade da organização

motivação,humana, nivel de confiança e responsabilidade,

lealdade, desempenho e capacidade da organização de comunicar—se

abertamente, interagindo efetivamente e alcançando decisbes

adequadas e a avaliação de desempenho deve evidenciar e buscar a

harmonização entre os objetivos pessoais do gestor com os da

empresa".

deavaliaçõesportanto, ser diferenciadas asDevem,

relação à das suas áreas dedesempenho dos gestores em

desempenhoNo entanto, devemos destacar que oresponsabi1idade.

última constitui importante parâmetro para a avaliação dodesta

desempenho individual do gestor.
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4.3.1.2. DIMENSÕES DA NATUREZA DAS ATIVIDADES» OPERACIONAL.

ECONONICO, FINANCEIRO

O desempenho operacional ê caracterizado por uma atividade

um conjunto de atividades diretamente relacionadasou ao

processamento de recursos para a geração de produtos e serviços.

As preocupaçftes básicas com o desempenho operacional podem

referir—se á eficiência na utilização de recursos, ao nivel de

uti1ização de equipamentos, á segurança nos processos de

produção, aos prazos de produção e entrega dos produtos

elaborados, à qualidade desses produtos etc.

avaliação do desempenhoAssim, operaciona1 podea

considerar, entre outros fatores, o atingimento de determinados

niveis (padrões) de.eficiência, de utilização de equipamentos, de

prazos, de segurança e de qualidade*.

D desempenho econômico ê caracterizado pelo aspecto

envolvido no desempenho operacional, próprio de todaeconômico

resultadospelose revela-seprodutiva,atividade seus

econômicos.

atividade operacional consome recursos que, por seremT oda

custos. Emvalor econômico, gerandotêm umescassos,

contrapartida, a produção de bens e serviços deve gerar um valor

incorridos, demonstrando um resultadosuperior aos custos

capaz de repor os recursos consumidos noeconômico positivo,

processo produtivo.

Aspectos pertinentes ao desempenho operacional (eficiência, 

utilização de equipamentos, prazos de 

do produto) também interferem no resultado

produção,niveis de

econômico.qualidade
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Podem efeitos positivos ou negativos, taisgerar como

ganhos/perdas nos custos, depreciaç&o maior ou namenor

uti1ização (consumo) de equipamentos, custos/receitas da

imobilização de recursos financeiros, preços melhores/piores

devido à qualidade dos produtos gerados etc.

ü desempenho financeiro refere-se aos prazos de pagamento e

recebimento dos valores envolvidos nas atividades, bem como à

captação e aplicação de recursos financeiros necessários.

Prazos de pagamento e recebimento geram receitas e despesas

de cujo confronto, obtém-se o resultado financeirofinanceiras,

da atividade, que impacta o seu resultado econômico.

As atividades operacionais, por imobilizarem tais recursos

financeiros, devem ser debitadas/creditadas, do ponto de vista

econômico, pelas respectivas despesas/receitas financeiras. 

Em termos de avaliação de desempenho, devem existir prazos,

taxas e volumes planejados em relação ás necessidades de recursos

quais devem ser comparados os realizados.financeiros, com os

141



4.3.1.3. DIMENSÃO Dâ OCORRÊNCIA DAS ATIVIDADEBi PLANEJADO. Efi

REALIZACAO £ REALIZADO

O desempenho planejado refere-se a atividades a serem

realizadas pela conforme definições deempresa e, as

planej amento, comporta os estados futuros desejados para que o

sistema atinja os seus objetivos, ou seja, é aquele que deve

orientar a realização do desempenho. No planejamento, decide-se o

que será feito; enquanto que, na execução, procura-se concretizar

o planejado.

Evidentemente, o desempenho em realização refere-se ás

atividades que estão por completar um ciclo completo de

processamento. Essas atividades ainda permitem correções a fim de

que o desempenho em realização atinja o planejado.

Por outro lado, o desempenho realizado ê o resultante de um

ciclo completo de execução das atividades e que já impactou o

estado do sistema e, portanto, não admite correções.

A partir do momento em que a execução de um desempenho deve

ser orientada pelo planejado, o desempenho realizado deve possuir 

os mesmos atributos e qualidades do desempenho planejado.

Esses pontos levam-nos à identificação de um requisito para 

avaliação de desempenhos deve permitir correções tempestivas no

ser avaliados em tempo de sedesempenho. Desempenhos devem 

permitir a aplicação de medidas corretivas.

instrumento da gestão, um modelo de avaliação deComo um

prever que seja exercido o controle sobre odesempenho deve

desempenho e não simplesmente permitir a formação de juízos. Deve 

promover a eficácia e não simplesmente mensurá-la.
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4.3.1.4. DIMENSÃO &0 TEMPOi CURTO. MEDIO £. LONGO PRAZOS

A dimensão temporal do desempenho pressup&e a continuidade 

do empreendimento e refere-se a um período que delimita uma ou

um conjunto de atividades. Pode relacionar—se desempenhoao

futuro (planej ado), presente (em realização) passadoou

(realizado) das atividades.

Os conceitos de curto, médio e longo prazos são muito

relativos. Não existem parâmetros para que se possa enquadrar um

desempenho nessa classificação, embora, algumas vezes, sejam

adotados o ciclo operacional completo da atividade empresarial

(encomendas, safras) ou o ano civil como referência.

No entanto, destacamos essa dimensão para evidenciar a

necessidade de se delimitar períodos para que seja avaliado um

desempenho. Isso não quer dizer que a avaliação de desempenhos na

empresa não deva ser permanente. Sobre esse aspecto, ressaltamos,

logo de inicio, o seu caráter permanente, necessário em função

permanentes a serem perseguidos pelados objetivos também

empresa.
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4.3.1.5. DIMENSÃO DA QUALIDADE DAS ATIVIDADES» EFICACIA E

EFICIÊNCIA

A eficácia, em relação a uma atividade, refere-se á obtenção

dos resultados desejados; enquanto que a eficiência refere-se á

relação recursos consumidos/produtos gerados.

De acordo com as proposições de alguns autores, estudadas

nos capítulos anteriores, a noção de eficácia é muitidimensional

e inclui a de eficiência. A eficiência pode também ser entendida

como um resultado desejado. Certos niveis de eficiência podem ser

padronizados de forma que, ao se desempenhar uma atividade,

deve-se procurar atingir esses níveis.

Assim, niveis de eficácia e eficiência podem ser planejados,

de forma a constituírem parâmetros para se avaliar um desempenho,

detenhaA medida que se verifique o grau em que essas

qua1 idades.

(1989:182), "Tanto a eficácia quanto aSegundo GUERREIRO

eficiência pressupõem a existência de parâmetros; nesse contexto, 

a importância do controle orçamentário e custoevidencia-se

padrão

e padrões refletem niveis de resultados e 

desejados nas atividades empresariais, constituindo 

bases de comparação do desempenho realizado, para a avaliação de 

desempenhos na gestão econômica. (Trataremos desses conceitos no 

5, procurando demonstrar as bases conceituais a partir 

das quais se desenvolve esse processo.)

Os orçamentos

eficiência

Capítulo

144



I
4.3.2. OS POSSÍVEIS OBJETOS BE AVALIACBQ DE DESEMPENHO

Diante das considerações efetuadas nas seções anteriores,

podemos identificar alguns possíveis objetos de avaliação de

desempenho no contexto empresarial.

De um modo geral, a atividade empresarial caracteriza-se

pela obtenção de recursos no meio externo para a geração de

produtos e serviços, que também são consumidos externamente- Esse

processo caracteriza o desempenho do sistema empresa como um

todo, mas pode ser decomposto em diversas atividades que são

realizadas internamente.

Cada uma dessas atividades contribui de alguma forma para o

desempenho global da empresa, de modo que deve haver uma

preocupação tanto com o desempenho global do sistema quanto com o

das atividades que o compõem.

Jà enfatizamos que os gestores interessam-se pelo desempenho

informações agregadas.da empresa como um todo e necessitam de

a empresa tem se comportado diante daPrecisam saber como

dos consumidores, enfim. dasda sociedade,concorrência,

interferem na situação global do sistema e, paravariáveis que

de informações como lucro total, vendas porisso, utilizam-se

região, por produto, faturamento anual etc.

é através da atuação sobre as diversasNo entanto,

internas à empresa que se identifica a formação dosatividades

resultados globais. Cada gestor tem sob sua responsabilidadeseus

dessas atividades e precisa saber comouma ou um conjunto

contribuem para o desempenho da sua área e para o da empresa como

um todo.
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Identificamos, assim, um conjunto de atividades—objeto de

avaliação de desempenhos as atividades realizadas na àrea que

está sob a responsabilidade do gestor.

Por tratar-se de atividades que, basicamente, consomem

produtos ou serviços, caracterizam-se comorecursos e geram

econômicas, ou seja, como eventos econômicos relacionados a:

a) compras - atividades de aquisição de recursos 
a atividade produtiva;

para

b) produção - atividades de transformação de 
adquiridos em produtos ou serviços;

recursos

c) estocaqem - atividades de manutenção de estoques de 
materiais para a produção, de produtos 
elaborados ou de produtos elaborados;

semi —

d) vendas - atividades de colocação dos produtos no 
mercado interno (áreas) ou externo á empresa; e

e) captação/aplicação de recursos financeiros -
atividades de aquisição e destinação de recursos 
financeiros, também necessários à atividade 
produtiva.

Embora de mesma natureza, essas atividades consomem recursos

diferentes. As atividadesdiferentes e geram produtos também

reiacionar-se ao desempenho de atividadespodem,

especificas para a geração de um determinado produto ou serviço,

então,

do material A, a estocagem do material B ou atais como: a compra

produção do produto C.

Em relação à estrutura organizacional da empresa, pode-se 

o desempenho de atividades associadas aosainda identificar

ou funções que as pessoas exercem, como, por exemplo: o 

gestores, do pessoal de

cargos

assessoria, dosdesempenho dos

supervisores, do pessoal técnico, da linha de produção etc. Essas
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atividades estão sempre associadas à autoridade delegada ao*

gestores elesconsequentemente, à responsabi1idade por

assumida.

Em síntese, definimos cinco possíveis objetos de avaliação

de desempenho no contexto empresariais

o desempenho da empresa como um todo;

desempenho das áreas que 
responsabi1idade dos gestores;

estão sobo a

o desempenho associado aos eventos econômicos;

desempenho de atividades relacionadas a 
produtos/serviços específicos; e

o desempenho de atividades relacionadas a funções 
ou cargos.

o

à empresa, entendemos que esses conjuntos deInternamente

de se procurardesempenhos sêío passíveis de avaliação, a fim 

otimizar as suas contribuições á eficácia organizacional.
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4.4. AVALIAgaSi PROCESSO DECISORIO Ê CONTROLE gE DESEMPENHO

SIMON, citado anteriormente (Capitulo 3 Seção 3.2),

observa que a etapa inicial de um processo decisório é a

identificação da necessidade ou oportunidade de se decidir.

Segundo o autor, a essa etapa seguem-se uma formulação de

alternativas de ação; uma avaliação dessas alternativas; e, 

finalizando, a escolha de uma alternativa para implementação.

Vimos que o controle é um processo decisório, que, em termos

de desempenho, envolve as seguintes etapas:

o estabelecimento de um padrão de 
desejado (planejado);

desempenho

a observação ou sensoriamento de um desempenho;

uma avaliação de desempenho, através da comparação 
entre os desempenhos padrão e observado, permitindo 

identificação
julgamento sobre alguma qualidade desse desempenho 
(eficiência 
avalíação 
"problemas",
oportunidade de se decidir visando solucioná-lo;

de eventuais desvios e uma

sentido,e eficácia). Nesse uma 
identificarde desempenho 

evidenciando
deve

necessidadea ou

levantamento de soluções alternativas, diante deum
eventuais problemas identificados;

avaliação dessas alternativas, em função das
para a solução de eventuais

uma
suas contribuiçbes 
problemas identificados; e

que corresponde à escolha e 
de alguma alternativa de ação,

que

decisão,uma
implementação 
podendo ser: nada fazer, alterar um desempenho 
vem sendo 
desempenho.

realizado ou alterar um padrão de

essas colocações, uma avaliação de desempenho 

pode ser entendida como uma forma de se identificar a necessidade 

ou oportunidade de se decidir, bem como de subsidiar a formulação

Considerando
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de alternativas de ação ou a solução de problema» identificados.

Sob esse enfoque, integra-se ao processo decisório, como um

mecanismo que aciona e subsidia um sistema de decisões de

planejamento, de execução e de controle.

O controle reflete o principio de administração por

exceção, e também esse enfoque sobre avaliação, pois ambos

da necessidade de se manter um equilíbrio eemergem um

acompanhamento relativos ao cumprimento dos planos e objetivos

empresariais. D controle requer decisões, que podem se referir

tanto a não se fazer nada, quanto a se implementar ações.

Em relação á freqüência com que ocorrem as decisões, estas

podem ser classificadas em:

a) repetitivas ou programadas - quando poder—se-ia 
estabelecer políticas, como regras de decisão; e

b) não repetitivas - exigindo tratamento especial 
diferenciado das variáveis envolvidas.

e

.) políticas são regras deSegundo NAKAGAWA (1987:74), M( m m

dão a direção e o sentido necessários para oraciocínio que

processo de tomada de decisões repetitivas e são planejadas para 

se assegurar a congruência de objetivos."

estabelecimento de políticas (ou regras deA partir do

decisões), um sistema de decisões pode ser acionado por exceção. 

A comparação entre um desempenho planejado e realizado evidencia 

níveis de desvios, por elemento componente do resultado,certos

poderiam ser aceitáveis ou não. Desvios que excedam níveis

acionamento de um sistema de decisões

que

aceitáveis implicam o

que, conforme estudamos, influencia ocorretivas (controle),
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desempenho em realização (execução) ou planejado (planejamento).

Nesse sentido, a avaliação ê um mecanismo permanente e

necessário para que se possa atingir um determinado objetivo. Se

esse objetivo for de caráter permanente, a necessidade da

avaliação também será permanente.

Esse aspecto se evidencia pela necessidade natural de

controle tipica dos organismos vivos. A empresa precisa se

comportar como um organismo "vivo", procurando garantir a sua

sobrevivência (BEER, 1969:33). Tem um propósito para existir, que

é cumprir a sua missão, como um objetivo permanente a ser

perseguido e, somente isso, já caracteriza a sua necessidade por

um mecanismo permanente (avaliação de desempenho) que permita

identificar a necessidade ou oportunidade de se tomar decisões

o desempenho do sistema para o cumprimentovisando orientar

dessa missão.
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4.5. O PROCESSO £E AVALIACftQ QE DESEMPENHO

HORNGREN (1967 s 360) concorda que MUm processo pode ser

definido como uma série de açòes ou operaçOes conduzindo

definidamente a um fim" e, reportando-se a ANTHONY, demonstra

algumas relações entre "processo” e "sistema":

o processo deve ser o determinante no projeto do 
sistema;

o sistema deve ser ajustado ao que parece 
melhor processo; e

ser o

o sistema implica repetição do processo.

A nossa preocupação em relação à avaliação de desempenhos

volta-se mais ao estudo do seu "processo", visando fundamentar o

estudo de um modelo conceituai, do que a estruturação e

proposição de um "sistema". Gu seja, situa-se num momento

anterior ao desenvolvimento de um sistema de avaliação de

desempenho.

Das proposições estudadas neste Capitulo, entendemos que um

genérico de avaliação compreende, basicamente, asprocesso

seguintes etapass

observação de uma realidade;

onde, a partir do tratamento de alguns
relações

análise,
dados observados, procura-se estabelecer 

algum padrão determinado;com

interpretação baseada nas análises efetuadas; e

quando emite-se um parecer, 
conceito sobre a realidade observada.

julgamentoconclusão,
ou

151



GRONLUND (1971: 21ss), meiosautor reconhecido nos

educacionais, evidencia alguns princípios gerais de avaliação, os

quais proporcionam direção ao processo e servem como

critêrios para medir a efetividade de procedimentos e práticas

especificas":

1- determinação e clarificação do que será avaliado 
sempre tem prioridade num processo de avaliação;

2- as técnicas de avaliação devem ser selecionadas 
acordo com os propósitos a que servem;

de

3. uma avaliação compreensiva requer a utilização de 
uma variedade de técnicas;

4- o uso adequado de técnicas de avaliação requer um 
conhecimento de suas limitações e de 
potencialidades;

suas

5. avaliação tem um significado para algum fim e não 
um fim em si mesma.

Consideramos bastante abrangentes esses pontos citados pelo

realçando preocupações genéricas que devem existir ao 

tentar estruturar um processo de avaliação, principalmente quanto

autor, se

devem orientá-lo. Sobre esseâ definição dos objetivos que

ressalta a necessidade de se considerar um processo deaspecto,

avaliação num determinado contexto, para o entendimento dos seus

propósitos.

dessas considerações, entendemos que, intrínseco aDiante

padrões deexistem: objetivos, objetos.esse processo,

critérios e um juizo de valor, este como produto docomparação,

processo.

à avaliação de desempenho, entendemos queRelativamente

esses elementos assim se caracterizam:
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obj etivos:
nâo se 
contexto onde se insere, 
uma avaliação de 
empresarial

toda avaliação tem um propósito, 
encerra em si mesma, mas se relaciona ao

A razão da existência de 
desempenhos,

consiste em atender a necessidades do 
processo de gestão das atividades;

que

contextono

obj etos: na Seção 4.3.2, identificamos os possiveis 
objetos de avaliação de desempenho no contexto 
empresarial como sendo: o desempenho da empresa 
como um todo; o desempenho das áreas que estão sob 
a responsabi1idade dos gestores; o 
associado aos eventos econômicos; o desempenho 
associado a produtos/serviços específicos; e o 
desempenho de atividades relacionadas a funções ou 
cargos ocupados;

desempenho

padrões de comparação: são todas as expectativas 
utilizadas como padrão para a comparação do 
desempenho-objeto de avaliação, representando uma 
situação ideal ou desejada, quer de natureza
qualitativa ou quantitativa (fisica ou monetária), 
como, por exemplo, os planos e 
quantificações (metas, orçamentos) e
físicos e monetários;

as suas
padrões

constituem um conjunto de princípios,critérios
conceitos, medidas, regras, que orientam todo o 
processo no sentido de se atingir os propósitos da 
avaliação. Representam as bases da avaliação, sobre 
as quais todo o processo se desenvolve. Na empresa, 
esses critérios são estabelecidos no seu modelo de
gestão. Devem ser explícitos e revestidos 
caráter motivador, de forma que o responsável pelo 
desempenho avaliado possa conhecê-los e orientar as 
suas decisões;

de

julgamento de valor; é o resultado de todo processo
Da comparação entre 

e seus padrões, segundo critérios e 
objetivos pré-estabe1ecidos, resultam 
sobre atributos desses desempenhos, que significam 
atribuir-1hes conceitos, conforme detenham ou não 
(em determinado grau) certas qualidades desejadas. 
Eficácia e eficiência referem-se a qualidades de um 
desempenho e exigem parâmetros que as evidenciem.

desempenhosde avaliação, 
realizados

julgamentos

A Figura 4.2 representa um processo de avaliação 

desempenho, comparativamente a um processo básico de avaliação e 

inserido num processo de controle.

de
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FIGURA 4.2
PROCESSO BÁSICO DE AUALIACAO E

PROCESSO DE AUALIACAO DE DESEMPENHO
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Basicamente, evidenciam-se as seguintes etapas pelas quais 

se realiza um processo de avaliação de desempenho*

1. determinação dos padrões de desempenho 
metas, orçamentos, custo-padrão etc.);

(objetivos,

2. observação do desempenho realizado 
mensuração e discriminação dos 
desempenho);

(identificação, 
atributos do

3. análise do desempenho, mediante a classificação, 
acumulação, comparação (padrão X real) 
identificação de eventuais desvios e de 
respectivas causas;

e a
suas

4. interpretação desses desvios e de suas respectivas 
causas; e

5. conclusão
julgamento ou de um conceito sobre o desempenho.

ou emissão de um parecer, de um

que o processo completo de avaliaçãoDestaque-se de

desempenho ocorre em nivel informativo e gerencial, por meio de

um sistema de informações e de um sistema de gestão.

são obtidas através de uma análise comparativaInformações

de um desempenho realizado em relação a expectativas ou padrões.

identifica-se eventuais desviosDessa comparação, e suas

respectivas causas.

o processo pode ser entendido como umAté este ponto,

apontandosistema que provê informações acerca de um desempenho,

e suas respectivas causas, ou seja, os efeitos dasos desvios

decisões dos gestores quando da execução das atividades.

Na fase seguinte, essas informações são interpretadas pelos

extraem suas conclusões, sob a forma degestores,

julgamentos, pareceres ou atribuição de conceitos a desempenhos,

que

ou não se comportado dentro de certos niveisconforme tenham

desej áveis.
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Encerra-se, nesse ponto, um processo de avaliação 

desempenho, iniciando-se um processo de controle.

de

Com base nas suas conclusões, os gestores identificam

necessidades ou oportunidades de tomarem decisões corretivas.

Destaca-se, neste momento, uma caracteristica anteriormente

evidenciada em relação à avaliação de desempenhos deve acionar um

sistema de decisões, identificando a necessidade ou oportunidade

de se decidir.

Seguindo esse curso, visando a solução do "problema”

evidenciado, há um levantamento de alternativas de solução, uma

avaliação dessas alternativas de acordo com as suas contribuições

á solução do problema identificado e, finalmente, a escolha

(decisão) de uma delas.

A partir dai, são implementadas decisões, desenvolvendo-se

ações corretivas sobre as causas dos problemas identificados.

se referir tanto á retomada de algumaEssas correções podem

e previamente definida como ideal, quanto àsituação desejada

redefinição dessa situação desejada.

proposições, ilustramos a estreita relação entreCom essas

controle, dondeavaliação de desempenho, processo decisório e

necessidade de que um modelo de avaliação deconcluímos pela

concebido de forma que, quando implementado,desempenho seja

inteqre-se perfeitamente ao processo de gestão, em suas fases de 

planejamento, execução e controle.
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Ao se tentar estruturar um modelo de avaliação de

desempenhos, manifestam-se, portanto, duas preocupações básicas:

relação ao sistema de informações: garantia de 
informativas adequadas sobre um desempenho

essencial

em
bases
(planejado e realizado), como um recurso 
para se avaliar corretamente um desempenho; e

em relação ao sistema de gestão: capacidade de 
proporcionar julgamentos (resultados do processo 
avaliativo) corretos e válidos para a tomada de 
decisões, objetivando uma gestão eficaz das 
atividades.

E importante ressaltarmos que o modelo apresentado no

Capitulo 5, visando suprir as necessidades informativas sobre

desempenhos para a gestão econômica das atividades empresariais,

incorpora, no âmbito de um sistema de informações. uma concepção

sobre avaliação de desempenho- Embora procurando dotar tal

de parâmetros observáveis, realistas, objetivos, aprocesso

implementação do modelo não elimina - como qualquer outro 

de avaliação de desempenhos - a fase final do processo, onde

modelo

há

no âmbito de um sistema de gestão,uma formação de juizo,

interpretações,desempenhos srequerendo dos gestores desses

conclusões e decisões.

deveque um modelo de avaliação de desempenho 

orientar (e não realizar) o processo de avaliação de desempenho.

Entendemos

assim como um modelo de gestão deve orientar (e não realizar) um

ambos os casos, seria desastrosa aprocesso de gestão. Em 

substituição do discernimento pelo tecnicismo, desprezando-se os

aspectos humanos desses processos.
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4-6- &. NECESSIDADE de se avaliar desempenhos na empresa

Os gestores seguem, no seu dia a dia, observando,

analisando. interpretando e extraindo suas conclusões sobre o

desempenho da empresa como um todo, dos seus subordinados, dos 

departamentos, das filiais etc- A parte questões relacionadas às

bases sobre as quais se desenvolve tal processo, "avaliam”

atributos desses desempenhos, a fim de tomarem suas decisões.

Diante desse aspecto, a necessidade de avaliarse

desempenhos na empresa evidencia-se, empiricamente, através

dessa espécie de "disposição natural" dos gestores, através da

qual procuram satisfazer necessidades do trabalho administrativo-

No entanto, a existência de objetivos a serem perseguidos

permanentemente, a escassez de recursos que requerem sejam

alocados e utilizados da melhor forma, a delegação de autoridade

para o gerenciamento das atividades empresariais, além das

próprias necessidades de cada uma das fases do processo de gestão

das atividades (planejamento, execução e controle) - são fatores

indicam não somente a necessidade porque, entre outros,

empresarial,desempenhos no contextoavaliações de mas,

principalmente, que essas avaliações sejam corretas, baseadas em 

informações que espelhem fielmente uma realidade.

então, ao estudo de alguns aspectos relacionadosPassamos,

atividades empresariais, que evidenciam adesempenho dasao

de modelos adequados de avaliação de desempenhos:necessidade

"accountability", interesse dos gestores, impacto das informações

as necessidades do processo de gestãosobre desempenho e 

empresarial, em cada uma das suas fases.
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4.6.1. ACCOUNTABILITV"

A responsabilidade do gestor por prestar contas dos seus 

atos tem sido conceituada como "accountabi1ity".

NAKAGAWA (1987:13), rei acionando conceito deo

"accountabi1ity" ao da eficácia esperada dos gestores ao

desempenharem as suas funções, define-o como "(...) a obrigação

de se reportar os resultados obtidos Num primeiro nivel

hierárquico, essa obrigação refere-se á alta administração em se

reportar aos acionistas ou proprietários da empresa, sendo

repassada aos ocupantes dos demais cargos que constituem a

estrutura hierárquica da empresa, através da delegação de

autoridade e conseqüente assunção de responsabilidade.

Desse modo, a autoridade é a base fundamental da avaliação

de desempenhos na empresa, onde a preocupação volta-se à atuação

dos gestores em suas respectivas áreas.

E imprescindível a vinculação dos desempenhos ás linhas de

organização, para fins deautoridade e responsabi1idade na

necessidades doProcurando supriravaliação de desempenho.

cujas decisões são acionadas no âmbito deprocesso de gestão,

a avaliação de desempenhos requer umaatuação de cada gestor,

responsabi1idades,de autoridadesdefinição

considerando—se apenas as variáveis por eles controláveis.

A avaliação de desempenho deve evidenciar como os gestores

clara e

da autoridade que lhes foi delegada para gerirtèm feito uso

atividades, diante de um conjunto limitado de recursos que 

á sua disposição, a fim de atender ás expectativas com relação ao

ficam

seu trabalho.
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4.6.2. O INTERESSE DOS GESTORES

CATELLI & GUERREIRO (1992:11) constatam que "( ) 05mm»

gestores têm uma grande preocupação no sentido de que 

desempenho nâo seja influenciado pelas ações de outros

o seu

gestores,

ou de variáveis fora do seu controle".

Considerando-se que possuem responsabilidade por prestar

contas do seu desempenho ("accountability"), inferimos que são

mesmo os primeiros interessados por resultados justos de um

processo avaliativo do seu desempenho e das suas áreas de

responsabi1idade.

uma avaliação de desempenho dos gestores ou deAssim 5 suas

áreas deve pautar—se pela garantia de que não sejam cobrados

pelos efeitos das decisòes produzidas por outros gestores ou por

decisòes que estão fora do seu controle.

também possui um conjunto deNa verdade, um gestor

expectativas em relação à empresa. Normalmente, deseja progredir

experiência, remuneração, satisfação noem vários sentidos:

trabalho, reconhecimento etc.

enfoque, podemos afirmar que ê do interesse dosSob esse

não somente o conhecimento dos critérios pelos quaisgestores

serão julqados o seu e o desempenho da sua área, mas também
1

esses critérios sejam justos e válidos .

que

1. Esses aspectos serão estudados com mais profundidade na seção 
4.9.2, por constituírem bases fundamentais para a concepção de um 
modelo de avaliação de desempenho.
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4.6.3. IMPACTO DAS INFQRMACOES SOBRE DESEMPENHO

NAKAGAWA (19B7:13ss), citando KAPLAN, destaca a influência

que os sistemas de informação e os relatórios exercem sobre as

pessoas nas organizações. No entanto, segundo o autor, o

desenvolvimento do conceito de "accountabi1ity", nesse contexto,

vem ocorrendo de modo inverso: considera que ao ser contratado um

contrato implicagestor para a empresa, o seu em

explicitar não apenas os limites de sua competência e os recursos

colocados sob sua responsabilidade, como também o fato de que ele

será controlado e avaliado, mensurando-se o seu desempenho com

base em variáveis observáveis e relevantes á otimização de suas

ações”.

deveminformações sobre desempenhosNesse sentido, as

espelhar as efetivas contribuições dos gestores e de suas 

ás expectativas e interesses da empresa como um todo, 

a congruência entre os seus objetivos.

a congruência de objetivos ê, portanto,

áreas

estimulando

um dosEstimular

esperados da avaliação de desempenhos, no contexto

um gerenciamento eficaz desses

resultados

que favoreceempresarial,

eficáciacontribuírem parano sentido de adesempenhos,

organizacional .
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4.6.4. NECESSIDADES DO PROCESSO DE QESTftO

A seguir, estudando algumas relaç&es entre a avaliação de

desempenhos e as fases de planejamento, execução e controle das 

atividades empresariais, caracterizamo-la como necessária a cada

uma dessas fases do processo de gestão.

Para esse propósito, consideramos que o gestor não ê

responsável somente pela execução das atividades sob a sua

responsabilidade, mas também pelo seu planejamento e controle.

4.6.4.1. PARA 0 PLANEJAMENTO

Vimos anteriormente que o planejamento requer:

(oportunidades, 
pontos fracos,

o conhecimento de uma realidade 
ameaças,
potencialidades de desempenho etc.);

fortes,pontos

o estabelecimento de objetivos realistas e meios 
para alcançá-los;

o levantamento, avaliação e escolha de cursos de 
ação alternativos; e

dos efeitos das decisftes de"feedback" 
p1anej amento.
um

Por lidar com o futuro, o planejamento é caracterizado pela

A medida que os planos decorrentes desseincerteza e pelo risco.

vão sendo realizados, as expectativas confirmam-seplanej amento

tornando necessário, para essa atividade, um "feedback"ou não,

relativo á ocorrência ou não dos eventos planejados, a fim de se

orientar o planejamento de novos eventos.
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Assim, a avaliação de desempenho constitui esse mecanismo de 

"feedback", pode minimizar as incertezas típicas de umque

processo de planejamento, à medida que os planos venham se

concretizando.

A avaliação de desempenho para o planejamento é também

necessária, idealmente falando, ao induzir que os gestores

considerem em suas prospecções os critérios pelos quais serão

avaliados os seus desempenhos futuros. Isso implica as seguintes 

observações, que devem ser consideradas no modelo de gestão da

empresa, com relação à implementação de um processo de avaliação

de desempenho:

perfeito conhecimento dos critérios pelos gestores;

existência de um modelo de avaliação de desempenho 
capaz de induzi-los a tal comportamento, composto 
de critérios que realmente conduzam-no a um bom 
desempenho; e

adoção de um planejamento participativo.

As expectativas de desempenho, formuladas por ocasião do

realistas, situando-se dentro dasplanej amento, devem ser

de desempenho, bem como ser ajustadas sempre quepossibi1idades

houverem modificações nas variáveis consideradas.

Para esse fim, a avaliação de desempenhos deve evidenciar as 

reais potencialidades de desempenho, bem como eventuais desvios e

necessidades ou oportunidades de secausas, demonstrando 

ajustar as expectativas e os padrões de desempenho.

suas

próprios padrões de desempenho estãomodo, osDesse

avaliados ao seremsendo comparados comcontinuamente as

realizações alcançadas.
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4.6.4-2. PARA A EXECUCftO

Sendo a fase de execução o momento em que as atividades

realmente ocorrem, fica evidente a necessidade de que os seus

respectivos gestores saibam se estão sendo realizadas eficaz e

eficientemente, de acordo com o planejado.

Em conformidade ou não com o planejado, as atividades

empresariais impactam o desempenho do sistema empresa.

A execução das atividades empresariais orienta-se, portanto,

pelas expectativas de desempenho, mas também requer uma avaliação

de como vêm sendo desempenhadas, a fim de que se mantenham dentro

de limites julgados aceitáveis.

4.6.4.3. PARA 0 CONTROLE
s

3.5.3 e 4.4), caracterizamos(Seçftes aAnteriormente

exercíciode desempenho como um dos requisitos para oavaliação

do controle, quando inferimos a estreita relação entre ambos os

pontoscabe ressaltarmos algunsNeste momento,conceitos.

adicionais.

identificação deA avaliação de desempenho permite a 

eventuais "problemas" e o levantamento de alternativas para

Nesse sentido, faz-se necessária a identificaçãosolucioná-lo.

das causas de eventuais desvios constatados entre o planejado e o 

realizado, a fim de se agir sobre a origem do problema.

envolve ação sobre essas causas. E issoü controle
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certamente impacta o estado do sistema empresa. Dai a necessidade

de se julgar (avaliar) corretamente um desempenho, permitindo-se

agir exatamente sobre o ponto que assim o exige.

Destacamos, assim, a necessidade de se considerar, para a

avaliação de desempenho de uma atividade, todos os elementos (de

custos e de receitas) que compftem o seu resultado, desdobrados

conforme a sua natureza operacional e financeira.

Somente a partir do conhecimento das causas das variações

por elemento de receita e de custo, pode-se exercer um efetivo

A qualidade de um desempenhocontrole sobre o desempenho.

além dos aspectos relativos aos resultados alcançadosenvolve,

(eficácia), a forma como se obteve tais resultados (eficiência).
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4.7. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COMO UM INSTRUMENTO DE GESTÃO

FERREIRA (1986), em seu "Novo Dicionário Aurélio da Lingua

Portuguesa", estende o significado do termo "instrumento" a

"qualquer objeto considerado em sua função ou utilidade", além de

considerá-lo como sinônimo de "recurso empregado para se alcançar

um objetivo, conseguir um resultado; meio".

A avaliação de desempenho, na concepção aqui estudada,

integra-se ao processo de gestão empresarial, visando atender a

necessidades especificas das fases de planejamento, execução e

controle das atividades empresariais.

obterrecurso através do qual procura-seE umum

gerenciamento eficaz dessas atividades, visando a otimização das

eficáciaem termos de resultados, ácontribuições,suas

empresarial•

de avaliação de desempenhos, quandoAssim, um modelo

instrumento de gestão deimplementado, deve constituir um

desempenhos■

Entendemos que essa concepção reflete as caracteristicas que

modelo que procure orientar a avaliação dedeve possuir um

contexto organizacional. Antes de qualquer outrodesempenhos no

trabalhoinstrumento deve bem servir aotalpropósito,

administrativo.

deste Capitulo (Seção 4.9.2), umao finalDestacamos,

visam orientar um processo deconjunto de orientações que

de desempenho ao atendimento dos seus propósitos, noavaliação

contexto organizacional.

166



4.8. 0 PAPEL DA AVAL I AC AO DE DESEMPENHO NA EMPRESA

A implementação do conceito de avaliação de desempenho

a vinculaçáo do processo ás responsabilidades 

gestores, bem como a sua integração ao processo de gestão.

Nessa concepção, existem dois propósitos fundamentais quando 

da implementação de um modelo de avaliação de desempenhos, 

um instrumento de gestão:

requer dos

como

a) permitir o acompanhamento do desempenho
gestores 8

dos

buscando adequar os seus comportamentos 
expectativas inerentes às funções que exercem;

às

demonstrando como têm feito uso da autoridade que 
lhes foi delegada para a gestão de atividades, 
diante de recursos limitados e para o atendimento 
de expectativas relativas ao seu trabalho;

ajustando a suas atuações ao real interesse da 
empresa como um todo, promovendo a identidade entre 

objetivos das áreas e os objetivos globais daos
empresa;

"quitando" a obrigação de prestarem contas dos seus 
desempenhos ("accountabi1ity") aos seus superiores 
hierárquicos;

conflitos relativamente a exigências que 
a efetiva responsabilidade dos

evitando 
não estão sob 
gestores;

degestão eficaze motivar umab) subsidiar
desempenhos:

identificando necessidades ou oportunidades de se 
por meio da detecção de desvios entre osdecidir,

desempenhos planejado e realizado; acionando, desse 
sistema de decisões de planejamento, demodo, um 

execução e de controle;

identificando as causas dos desvios detectados, 
f orma

de
a dar suporte informativo a um sistema de
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decisões,
voltadas para o foco do problema identificado;

na busca de soluções alternativas

medindo o grau de eficácia e eficiência alcançado 
nas atividades desempenhadas;

permitindo planejamentos com bases mais sólidas, ao 
reduzir 
medida 
controladas;

as incertezas tipicas desse processo, À 
que as atividades sejam executadas e

levando os gestores a considerarem em 
prospecções os critérios pelos quais 
avaliados os seus desempenhos;

suas
serão

levando os gestores a uma preocupação não apenas 
com a execução das atividades que estão sob a sua 
responsabilidade, mas também com o seu planejamento 
e controle.

Analisando esses aspectos, observamos voltarem-se todos a

prover condições para um gerenciamento eficaz dos desempenhos das

atividades empresariais.

para a implementação de um modelo deA principal razão

contexto empresarial nãoavaliação de desempenhos no se

da sua concepção como um instrumento dedistancia, portanto,

a esse processo de forma a estimular agestãos deve servir

eficácia empresarial.

Para o atendimento desses propósitos, um modelo de avaliação 

de desempenhos deve contemplar critérios, conceitos e princípios 

além de permitirem a mensuração e avaliação dos resultados

orientar os gestores 

incremento qualitativo dessas atividades (eficácia e eficiência).

que,

no sentido dodas atividades, devem
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4.9. REQUISITOS PARA A IMPLEMENTACAQ DO CONCEITO Bi. AVALIACAQ 

Bi DESEMPENHO NA EMPRESA

Não obstante a importância do conceito, qualquer modelo de

avaliação de desempenho poderia ser considerado "desnecessário"

"supérfluo" numa empresa, caso no seu modelo de gestão nãoou

seja claramente evidenciada essa importância.

Referimo-nos a esse aspecto, anteriormente, como o primeiro

passo para o êxito de um processo de avaliação de desempenhos,

implementado na forma de um modelo que procure servir ao processo

de gestão desses desempenhos.

implementação adequada doAlém desse aspecto, a

forma como aqui ê estudado, sej amconceito. requerna

modelo de gestão da organização alguns pontoscontemplados no

devido ás interações entre o conceito e as fases deessenciais,

planejamento, execução e controle das atividades.

que chamamos de requisitosconstituem oEsses pontos

modelo de gestão e objetivam prover condiçõesrelativos ao para

desempenho seja implementadoque um processo de avaliação de 

adequadamente, integrado ao processo de gestão da empresa.

Existentes essas condições, entendemos que uma avaliação de

critérios, conceitos edeve se realizar com base emdesempen ho

contextocom os seus propósitos noprincipios condizentes

empresarial.

desse conjunto de critérios, conceitos eA definição

constituem um "modelo de avaliação deprincipios, que

orientar por um segundo conjunto dedesempenho", deve se

chamamos de requisitos relativos ao modelo derequisitos, que
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avaliação de desempenho.

O modelo de avaliação de desempenhos para gestão econômica,

que será apresentado no Capítulo seguinte, toma por "premissas”

os elementos integrantes do primeiro conjunto de requisitos

(relativos ao modelo de gestão); enquanto que os que compõem o

segundo conjunto (relativos ao modelo de avaliação de desempenho)

constituem "parâmetros" pelos quais avaliamos, ao final deste

estudo, algumas características do modelo apresentado.
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4.9.1. REQUISITOS RELATIVOS AO MODELO DE GESTÃO

Um modelo de gestão compõe-se de um conjunto de princípios,

conceitos e principais preocupações que objetivamnormas,

orientar o processo de gestão de uma empresa. Mesmo que

implícito, sempre existe numa organização um modelo de gestão,

que corresponde ás principais preocupações dos seus gestores.

Essas preocupações variam de empresa para empresa.

GUERREIRO (1989:230) observa que são inúmeras as diferenças

em relação ao enfoque dado pelas diversas empresas ao

processo de planejamento, ás preocupações quanto ao controle das

operações, às características dos instrumentos de controle, aos

recursos humanos, organizacionais, materiais e às variáveis

diferenças,dessasambientais"; atribuindo causasas

crenças, aos valores e às convicções dosfundamentalmente, às

e dos administradores da empresa, integrantes doempreendedores

seu subsistema institucional.

modelo de gestão engloba também asNesse sentido, um

relação ao modelo de avaliação de desempenho,preocupações em

conceitos e princípios que devem orientarcontendo critérios,

esse processo.

para que o conceito seja implementadoFundamentalmente,

o modelo de gestão deve contemplar os seguintesadequadamente

aspectos:

deve haver processos de planejamento (estratégico e 
operacional) e controle, que permitam que a empresa 
seja gerida de forma eficaz?

do processo de planejamento resultardevem
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expectativas de 
quantificadas de 
comparação e avaliação dos desempenhos realizados;

as expectativas de desempenho devem ser 
ou seja, adequadas às reais 
desempenho, bem como ajustadas sempre 
modificações nas variáveis consideradas 
estabelecimento;

desempenho, que devem ser 
forma a permitir bases para a

realistas, 
potencialidades de

que houver 
para o seu

deve haver planejamento participativo, permitindo 
aos gestores a oportunidade de planejarem as 
atividades que estão sob sua responsabilidade e, na 
medida do possível, participarem do planejamento 
global da organização, reforçando, assim, 
aceitação das expectativas de desempenho e a 
motivação para persegui-las;

a

a gestão de desempenhos deve primar pela qualidade 
das atividades, em termos de eficácia e eficiência, 
em todas as suas dimensões: amplitude (global, das 
áreas e dos gestores), natureza 
econômica e financeira), ocorrência (planejada, em 
realização e realizada) e tempo (curto, médio e 
1ongo prazos);

(operacional,

os interesses da empresa como um todo devem 
prevalecer sobre os interesses individuais dos 
gestores e os de suas áreas;

entidade econômica,organização, 
necessita de 
continuidade,
avaliação das atividades (planejadas e 
considerando os seus aspectos econômicos;

como umaa
resultados econômicos para a sua 
fato que requer a mensuraçâo

realizadas)
e

a avaliação de desempenho deve ser concebida como
permita

acompanhamento de como os gestores têm feito uso da 
autoridade no interesse da empresa, bem como 

impulsionando-os no sentido de um

de gestão.instrumento que oum

sua
apoiando-os e 
desempenho eficaz e eficiente;

ser evidenciadas, para fins de avaliação dedevem
desempenho, 
responsabi1idade 
globais da empresa;

as contribuições das atividades sob a 
dos gestores aos resultados

desempenhos deve orientar—se pelaa gestão de
otimização dos resultados das atividades, o que não 

necessariamente, à maximizaçào dos
restrições e 

todo,

corresponde,
resultados parciais, devido àsseus

limitações existentes para a empresa como um
consideradasque devem ser 

interdependência entre tais atividades;
função daem
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deve
responsabilidades, de modo que seja sempre possível 
a identificação dos responsáveis pelas atividades, 
permitindo o acionamento de decis&es corretivas que 
se façam necessárias;

haver clara definição de autoridades e

os critérios, conceitos e princípios que constituem 
o modelo de avaliação de desempenho devem ser 
adequados, explícitos e previstos no modelo de 
gestão da entidade, de modo que os seus gestores 

entendê-los, aceitá-los e efetivamentepossam 
empregá-los.
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4.9.2. REQUISITOS RELATIVOS AO MODELO DE AVALIACAQ gE DESEMPENHO

Os pontos apresentados a seguir constituem orientações que

devem observadas ao se conceber umser modelo para

implementar o processo de avaliação de desempenho conforme aqui

estudados

CAPACIDADE DE PROPORCIONAR JULGAMENTOS VALIDOS E JUSTOS

Referindo-se a um processo básico de avaliação, GRONLUND

(1965:75) relata que "Validade refere-se à extensão pela qual os

resultados de um procedimento de avaliação servem a um uso

especifico para os quais foram projetados." Ressalta, ainda, que

o conceito de validade:

de um teste ou de um 
de avaliação e não ao teste

refere-se aos resultados 
instrumento 
instrumento em si;

ou

é relativo, que melhor se expressa em graus, ou 
seja, um instrumento pode ser considerado de alta, 
média ou baixa qualidade; e

relação a algumé sempre considerado em 
específico (utilidade).

uso

portanto,validade de uma avaliação depende, dosA

no seu contexto; estes, por sua vez.resultados produzidos

processo de avaliação, compreendendo adependem de todo o

seus objetivos, objetos, critérios, conceitos edefinição de

princípios.

principais requisitos para que uma avaliação seja 

válida, refere-se ao grau em que proporciona julgamentos justos.

Dentre os significados apresentados por FERREIRA (1986), na

Um dos

174



obra intituladasua "Novo Dicionário Aurélio da Lingua

Portuguesa", destacamos os seguintes, que melhor expressam o

sentido de um julgamento justo de uma avaliação:

conforme à justiça, à eqüidade, à razão; 
imparcial, reto, integro; 
exato, preciso; 
legitimo, fundado;
que se ajusta ou se adapta perfeitamente.

Exemplificando o uso desses conceitos: é justo que a

avaliação de desempenho de um gestor considere apenas as

variáveis que estão sob o seu controle. No entanto, esse critério

será aceito para se avaliar o seu desempenho a partir do momento

em que a sua utilização proporcione resultados válidos para fins

de gestão.

A validade dos critérios de avaliação dependem, portanto, da

sua utilidade para proporcionar julgamentos (resultados) justos

e válidos para os objetivos dessa avaliação.

requisitos são fundamentais para a evidenciação deEsses

observadosdevem para aoutros corolários, serque

contextoimplementação do conceito de avaliação de desempenho no

empresarial.

DE DESEMPENHO CONCEBIDA COMO INSTRUMENTO DEAVALIACAO

da avaliação de desempenho noimplementaçãoGESTÃO A

na forma de um modelo, requer sejacontexto empresarial,

instrumento de gestão e, como tal, deve ser 

útil, prestando atendimento às necessidades especificas do tipo

concebida como um

facilitando adesenvolvido, execuçãode trabalho esua
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contribuindo delepara que sejam atingidos os resultados

desej ados.

Justamente por evidenciar que o real propósito da avaliação 

de desempenho está a serviço dos próprios gestores, entendemos

que essa concepção favorece a aceitação do modelo.

EXPLICITAÇÃO E FORMALIZACAQ DO PROCESSO - 0 processo de

avaliação de desempenho deve ser explicito e formalizado, em

termos de objetivos, objetos, critérios, conceitos e principios

utilizados- Constituindo um instrumento de gestão, devem ser

perfeitamente os seus propósitos ecompreendidos o seu

funcionamento, a fim de que seja bem utilizado.

INTEGRAÇÃO AG PROCESSO DE GESTÃO Devido ás relações

existentes entre um processo de avaliação de desempenho e um

estes devem ser integrados de forma aprocesso de gestão,

fases de planejamento, execução e controle dasinteragirem nas

atividades.

AMPLITUDE DOS EFEITOS DAS DECISÕES - As atividades resultam

das decisões dos gestores e impactam o desempenho do sistema em

operacional, econômico e financeiro. Essest rés aspectos:

dimensões de uma mesma atividade e, portanto, aaspectos são

avaliação de desempenho dessa atividade requer considerar todos

os seus efeitos sobre a empresa.

devem ser associados aos seus respectivosEsses efeitos

permitindo o acionamento de decisões sobreresponsáveis,

problemas identificados. Isso requer a mensuração doseventuais
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efeitos econômicos dos aspectos operacionais e financeiros das

atividades.

CONTEÚDO INFORMATIVO - Uma avaliação de desempenho deve ser

de acionar um sistema de decisões (de planejamento,capaz

execução e controle), identificando algum problema e suas causas,

bem como subsidiando, em termos informativos, a solução desse

problema.

Decisões demandam julgamentos sobre um desempenho, que, por

sua vez, requerem informações decorrentes da comparação desse

desempenho com algum padrão. Para um julgamento adequado, essas

desviosdevem apontar as causas de eventuaisinformações

identificados.

assim,de desempenho deve permitir,A avaliação a

identificação de necessidades e oportunidades de serem tomadas 

decisões, bem como dar suporte informativo a essas decisões.

Os objetos de avaliação deRELEVÂNCIA DOS OBJETOS

desempenho devem ser significativos, do ponto de vista dos seus 

impactos sobre o desempenho global da empresa. De um modo geral, 

identificamos como relevantes, para fins de avaliação na empresa, 

das atividades associadas ao sistema global, àso desempenho

econômicoseventos e aosáreas, gestores. aosaos

produtos/serviços.

ENTRE OBJETOS E PADRÕES Os padrões deCQMPARABILIDADE

comparação para a avaliação de um desempenho devem corresponder a 

qualidades que seriam desejáveis nesse desempenho. Para isso, è

177



necessário considerar o horizonte de tempo em que ocorrerá a 

bem como as variáveis que provavelmente influenciarãoatividade,

desempenho. Sempre que se alteraremo seu variáveisas

consideradas planejamento, devemno atualizadosser os

desempenhos planejados. Importante, também, para garantir a

comparabi1idade entre um desempenho realizado e planejado, é a

uti1ização das mesmas bases conceituais relativas á sua

mensuraçâo e informação.

MENSURACSO ECONOMICA DO DESEMPENHO A avaliação de

desempenho requer a mensuração do desempenho desejado e do

realizado, sob a mesma base conceituai, a fim de se garantir a

comparabi1idade entre os mesmos.

Considerando-se que a empresa é uma entidade econômica, cuja

resultados proporcionados pelocontinuidade depende dos

desempenho das diversas atividades operacionais, a mensuraçâo do

desempenho deve basear—se em conceitos econômicos.

0 lucro corretamente mensurado é a melhor medida da eficácia

originário das diversasdo desempenho global da empresa e,

indicador daserve também comoatividades operacionais, 

contribuição dessas atividades à eficácia empresarial.

OBJETIVIDADE DAS MEDIDAS DE DESEMPENHO - A quantificação de

deve espelhar objetivamente atributos,os seusum desempenho

ás expectativas de desempenho quanto á suatanto em relação

Subjetivismos e juizos pessoais que influenciem asrealização.

medidas de desempenho podem causar rejeições, conflitos pessoais

como conseqüência, comprometimento doe entre as áreas e,
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processo e resultados desfavoráveis para a empresa.

ORIENTAÇÃO PARA AS MELHORES DECISÕES - Da relação observada

entre avaliação de desempenho e processo decisório, inferimos a 

necessidade de que sejam compatibilizados um modelo de avaliação 

de desempenho e um modelo de decisão. A avaliação de desempenho

deve incorporar critérios que estimulem os gestores a tomarem

decisões que mais interessem à empresa como um todo e não à sua

área ou a si próprio.

ORIENTACAO PARA A IDENTIDADE DE OBJETIVOS Como um

requisito, o estimulo à congruência entre os objetivos e metas

das áreas, dos seus responsáveis e os da empresa ê, na verdade,

corolário do anterior, posto que, ao se promover a tomada das

decisões que mais interessem á empresa como um todo, pressupõe-se

que o modelo esteja estimulando a identidade entre tais objetivos

e metas.

UNIVERSALIDADE - A avaliação de desempenho deve compreender

todas as áreas da empresa, sem exceçBes, utilizando-se dos mesmos

posto que todas desenvolvem atividades de naturezacritérios,

semelhante (econômica). Devido á forte interdependência entre as 

atividades empresariais, a avaliação de desempenho deve propiciar 

a minimização de conflitos entre as áreas e gestores, evitando 

que sejam prejudicados ou beneficiados pelo impacto das decisões 

de gestores de outras áreas. A aplicação sobre todas as áreas é 

a fim de se evitar distorções na identificação denecessária

problemas, bem como que estes permaneçam ocultos.
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UNIFORMIDADE DE CRITÉRIOS Os critérios de avaliação de

desempenho devem ser uniformes para todas as áreas da empresa. 

Embora operacionalmente desenvolvam atividades diferentes, estas

possuem caracteristicas comuns, que permitem um tratamento

análogo em termos dos critérios de avaliação de desempenho. Essas

características referem-se: ao processamento de recursos para a

geração de produtos/serviços; aos efeitos econômicos dos aspectos

operacionais e financeiros das atividades; á semelhança entre os

eventos econômicos que ocorrem nessas áreas; á orientação comum

para o desempenho dessas atividades (eficácia e eficiência).

Além disso, o trabalho de gerenciamento dessas atividades ê

de mesma natureza (planejamento, execução e controle), requerendo

critérios de avaliação de desempenho uniformes.

assim, a comparabi1idade entre os desempenhosGarante-se,

áreas da empresa, permitindoalcançados pelas diversas a

identificação de causas e pontos onde se exige ação.

- Os gestores devem aceitar osACEITACAO DE CRITÉRIOS

critérios pelos quais deverão ser avaliados os seus desempenhos e 

os das atividades sob a sua responsabilidade. Isso não significa

pelo contrário, significa que esses critérios devemsubmissão,

ser amplamente divulgados 

gestores os principais interessados na qualidade de um modelo de 

avaliação de desempenho, concebida como um instrumento do seu

e discutidos, uma vez que são os

traba1ho.

dessa maneira, a necessidade de que um modeloReforça-se,

contemple requisitos que procurem imprimir lógica e racionalidade
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ao processo avaliativo, proporcionando resultados válidos e

j ustos.

CQNTRQLABILIDADE - Devem ser associados aos responsáveis por 

determinado desempenho apenas variáveis que estão sob oum seu

efetivo controle, tanto para garantir julgamentos justos e

válidos, como também para permitir a acionabi1idade de decisões,

o controle, a motivação, a aceitação e a credibilidade no

processo.

EXPECTATIVAS REALISTAS - As expectativas de desempenho, que

constituem as bases para a comparação e avaliação do desempenho,

devem estar de acordo com as reais potencialidades de desempenho.

Para esse propósito, devem ser consideradas todas as variáveis

que podem influenciar o desempenho no período em que será

Além disso, esse requisito evidencia a necessidade deexecutado.

houveremplanej adosdos desempenhosajuste sempre que

modificações nas variáveis consideradas quando de sua definição.

PARA A QUALIDADE DO DESEMPENHO - A avaliação deORIENTAÇÃO

pautar pelos conceitos de eficácia e dedesempenho deve se

referem a dimensões da qualidade doeficiência, que se

desempenho.

AVALIAÇAQ PERMANENTE - Considerando-se que a empresa tem

serem alcançados e encontra-se sobobjetivos permanentes a

pressão ambiental, torna-se necessário que a gestãoconstante

esteja continuamente respondendo a essas pressões. A avaliação de
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desempenho, como um instrumento de gestão, não pode se 

da dinâmica empresarial, que requer preocupações permanentes 

o desempenho das atividades.

dissociar

com

PERSPECTIVA DE TEMPO Todas as atividades demandam um certo

tempo para serem realizadas. A avaliação de desempenho requer a

delimitação de um periodo suficiente para se concluir sobre a

qualidade do desempenho. Um desempenho pode não atender ao

desejado num determinado periodo, por um motivo qualquer, mas

somente considerando-se a sua evolução no tempo pode-se garantir

julgamentos justos a seu respeito.

Além disso, a causa de algum problema identificado pode

estar em períodos anteriores, revelando a necessidade de se

considerar perspectivas de tempo adequadas.

OPORTUNIDADE - Deve permitir decisões tempestivas, em tempo

desempenho. Dessa forma,hábil de correções no procura-se

dos níveis globais de desempenho. Segarantir o atendimento

tempo hábil os efeitos negativos de uma variável, 

talvez possam ser minimizados, enquanto que os efeitos positivos,

conhecidos em

potencializados.

CQNFIABIL1PAPE - Como um instrumento de gestão, um modelo de

avaliação de desempenhos deve possuir bases sólidas, em termos 

integrando-se a modelos adequados de decisão, 

mensuraçâo e informação. Entendemos que esse requisito decorre de 

os demais, tendo em vista que a confiabilidade ou não no 

solidificando conforme seja

informativos,

todos

sistematicamentemodelo irá se
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uti1izado.

FLEXIBILIDADE 0 ambiente interno e externo A empresa é

essencialmente dinâmico. Ao se avaliar um desempenho, deve-se

considerar as mudanças ambientais, evidenciando-se os efeitos

das variáveis internas e externas sobre o desempenho, a fim de 

se identificar eventuais desvios e suas respectivas causas.

A própria avaliação de desempenho pode identificar novas

realidades, que podem estar exigindo alterações de planos,

replanejamentos ou desvios temporários de rumo.

EFEITOS PRÁTICOS - Da avaliação de desempenho devem resultar

efeitos práticos sobre as atividades (planejadas ou realizadas).

Em relação aos indivíduos e grupos (áreas) da organização, a

implementação de planos de incentivos (financeiros ou não

financeiros) são politicas bastante utilizadas pelas empresas,

procurando manter o desempenho dentro de certas expectativas, de

acordo com os interesses da empresa.

NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO. EXECUÇÃO E CONTROLE DO PROCESSO

A avaliação de desempenho suporta decisões, queAVALIATIVO

efeitos sobre as atividades empresariais, devendo seproduzem

esse contexto. A implementação de um modelo para aadequar a

na forma de um sistema, requer oavaliação de desempenhos,

estabelecimento de uma estratégia, que deve ser precedida de uma

rigorosa análise do ambiente organizacional. Sobre esse aspecto,

Seção anterior a necessidade de que o modelo dedestacamos na

da empresa incorpore alguns pontos fundamentaisgestão para o
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êxito na implementação da avaliação de desempenho. Caso não

observado esse aspecto, os seus resultados podem ser, até mesmo,

contrários aos desejados.

Entendemos que, assim, é necessária a gestão do sistema de

avaliação de desempenhos, de modo a adequá-lo (planejamento) e

mantê-lo adequado (controle) à realidade da empresa.

184



4.10. RESUMO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES

- A avaliação de desempenho, como um processo de julgamento

atribuição de um conceito a um desempenho. requerou o

estabelecimento de parâmetros, bem como a mensuração dos

resultados das atividades que o compõem, segundo objetivos e

critérios pré-estabelecidDs.

No contexto empresarial. o desempenho assume diversas

dimensões quando relacionado: á empresa como um todo. ás suas

áreas e aos seus gestores; aos aspectos operacionais. econômicos

e financeiros das atividades; ao curto, médio e longo prazos; às

atividades planejadas, em realização e ocorridas; e aos aspectos

qualitativos (eficácia e eficiência) das atividades. Assim. ê

necessária a definição de uma perspectiva para a avaliação de

desempenho, definindo-se os seus possiveis objetos, bem como os

seus atributos a serem avaliados.

□s possiveis objetos de avaliação de desempenho no

contexto empresarial referem-se ao desempenho das atividades

relacionadas: á empresa como um todo. às áreas, aos gestores, aos

pelaseventos economicos e aos produtos/serviços gerados

atividades.

A avaliação de desempenho constitui um mecanismo que

decisõesaciona e suporta, em termos intormativos. um sistema as

(de planejamento. de execução a de controle), através a a
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identificação de eventuais desvios entre um desempenho planejado

e um realizado,, bem como de suas respectivas causas.

Como um processo, a avaliação de desempenho interage com

um sistema de informações e com um processo de gestão, devendo se

integrar às fases de planejamento, execução e controle das

atividades.

- A avaliação de desempenho não se confunde com controle, o

qual requer também um levantamento, uma avaliação e uma seleção

de alternativas de ação visando corrigir eventuais problemas

identificados por meio da avaliação de desempenho.

A necessidade de se avaliar desempenhos no contexto

organizacional decorre, principalmente, dos seguintes fatores:

aos gestores e responsabilidade pordelegação de autoridade

prestarem contas dos seus desempenhos <"accountabi1ity"); impacto

desempenho; interesse dos gestores; edas informações sobre

necessidades de cada fase do processo de gestão.

— Como responsáveis pelos desempenhos, os gestores são, 

fato, os principais interessados no

desempenhos na empresa, não somente como uma forma de "quitar" as 

obrigações perante os seus superiores hierárquicos, mas 

também como um instrumento do seu trabalho.

de

processo de avaliação de

suas

A avaliação de desempenhos no contexto empresarial, 

instrumento de gestão, tem como principalconcebida como um
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propósito permitir e estimular uma gestão eficaz desses

desempenhos , de modo a serem otimizadas as suas contribuições á

eficácia organizacional.

- Alguns fatores podem influenciar o êxito de uma avaliação

de desempenho no contexto empresarial, entre eles o modelo de

9estão da empresa, Para a implementação eficaz da avaliação de

desempenho, na concepção aqui estudada, o modelo de gestão da

empresa deve contemplar alguns pontos essenciais, entre os quais:

processos eficazes de planejamento e controle; preocupações com

a qualidade do desempenho; preocupações com a contribuição das

atividades à eficácia empresarial, em termos de resultados; a

sobre avaliação de desempenho; oprópria concepção adotada

primado dos interesses da empresa sobre os das áreas ou dos

gestores; e clara definição de autoridades e responsabilidades.

- Outros fatores, dos quais depende o êxito da avaliação de 

desempenho na empresa, referem-se ás características próprias do

deve conter critérios, conceitos emodelo implementado, que

de suportar adequadamenteprincípios o processocapazes

esse processo deve proporcionaravaliativo. Operacionalmente,

válidos e justos ao contexto onde seresultados (julgamentos)

gestão eficaz dos desempenhosinsere, permitindo nauma

Para tal propósito, destacamos os pontos estudadosorganização -

na Seção 4.9.2.
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I
CAPITULO 3

UM MODELO CQNCEITUAL DE AVALIACAO DE DESEMPENHOS

PARA GESTÃO ECONOMICA

3.1. CONSIDERACOES INICIAIS

Caracterizamos a gestão econômica como a administração dos

resultados econômicos da empresa, em nivel global, das áreas e

das suas atividades.

Toda a base conceituai aqui discutida compõe um "modelo

conceituai de avaliação de desempenhos para gestão econômica",

ressaltando a adequação e as vantagens do resultado econômico
i para fins de avaliação de desempenhos no contexto organizacional,

tendo em vista que, além de constituir a melhor medida dos niveis

de eficácia da empresas

reflete os aspectos operacionais e financeiros 
decisões
requisito da amplitude dos efeitos das decisões;

das
que são tomadas na empresa, atendendo ao

traduz os desempenhos a uma base comum, permitindo 
a comparação entre os desempenhos alcançados por 

as áreas da empresa, possibilitando atodas
identificação e a otimização das suas contribuições 

resultados globais;aos

possibilita a integração do modelo de avaliação 
desempenho ao processo global de gestão da empresa;

de

a avaliação de desempenho a um modelo de 
capaz de orientar os gestores às decisões 

mais interessam à empresa como um todo;

integra 
decisão 
que

é sensivel ás mudanças ambientais (internas e 
externas), pois decorre, basicamente, de valores de
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mercado, conforme estudaremos ainda neste Capítulo, 
minimizando juízos pessoais, interesses alheios aos 
da empresa como um todo e conflitos entre as 
diversas áreas operacionais.

Esse enfoque (econômico) caracteriza o modelo estudado neste

Capitulo, que se desenvolve sobre o conceito de mensuraç3o de

resultados com base em atividades, o qual se refere ao

paulatinamenteresultados geradosreconhecimento dos nas

atividades empresariais, permitindo identificar e avaliar as suas

contribuições individuais á formação do resultado global da

empresa.

D empreqo desse conceito, de modo integrado ao processo de 

gestão empresarial, leva—nos a entender que, assim como podem ser

resultados também podemàs atividades, os serassociados

ocorrência, odimensionados segundo a amplitude, a natureza, a 

tempo e a qualidade dessas atividades — formando, assim, as bases 

conceituais que sustentam o modelo aqui apresentado.
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3.2. AVALIAÇAO £E RESULTADOS i. AVALIACAO gE DESEMPENHOS

Considerando-se que nem todas as receitas custose

incorridos numa atividade são diretamente associáveis ao produto

por ela gerado (como, por exemplo, os relacionados ao aspecto

financeiro ou aos custos fixos), distinguem-se, inicialmente, os

conceitos "avaliação de resultados" e "avaliação dede

desempenhos", conforme estudados a seguir, que são operados

simultaneamente para fins de gestão econômica:

avaliação de resultados - que se refere á avaliação dasa)

dos produtos/serviços gerados pelas diversascontribuições

atividades empresariais aos resultados da empresa. Nesse tipo de

o resultado é sempre associado a um produto/serviço,avaliação,

setores de mercado, regiões, eventoslinhas de produtos.

relacionadofator diretamentea alguma aeconômicos ou

produtos/serviços.

O propósito desse tipo de avaliação é permitir uma gestão 

das contribuições desses produtos/serviços, de forma queeficaz

os resultados gerados sejam os melhores possiveis.

na empresa, são tomadas decisões que requeremNormalmente,

avaliação de resultados de:uma

produtos finais; 
produtos intermediários; 

de produtos;1inhas
conjuntos ou compostos de produtos diferentes; e

econômicos específicos, como compras,eventos
vendas e estocagem de determinados produtos.

A cada produto/serviço ou evento devem ser associadas todas
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receitas e custos variáveis necessáriosas para gerá-lo, desde

com ele perfeitamente identificáveis, sem rateios deque custos

fixos. Ou seja, a informação requerida para esse tipo de

avaliação é a margem de contribuição dos produtos/serviços

gerados pelas atividades.

No nivel de cada produto/serviço, devem ser confrontados os

elementos que compõem a receita e os custos gerados (materiais

diretos, mão-de-obra), cuja comparação com padrões pré-

estabelecidos, permite a identificação de eventuais variações.

b) avaliação de desempenhos - que se refere à avaliação dos

resultados gerados pelas atividades sob a responsabilidade dos

gestores. A associação desses resultados às responsabilidades dos

identificargestores permiterespectivos

contribuições e as das suas áreas aos resultados globais.

Destacamos, anteriormente, que a base fundamental para a 

avaliação de desempenhos no contexto empresarial é a autoridade 

gestores. Os gestores realizam a gestão econômica 

das atividades que estão sob a sua responsabilidade e, portanto, 

são responsáveis pelos resultados por ela gerados. São também de 

responsabilidade os resultados proporcionados pelos eventos 

e pelos produtos/serviços associados à sua área

as suasseus

delegada aos

sua

econômicos

(avaliação de resultados).

avaliação de desempenhos, na gestãoAs informações para

referem-se especificamente às atividades realizadaseconômica,

sob a responsabilidade dos gestores, constituindo.nas áreas

fortes indicadores para a avaliação de desempenho dosportanto,

como vêm conduzindo tais atividades, nogestores. Demonstram
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exercício de suas funções e diante da autoridade que lhes foi 

delegada para gerir recursos visando o atendimento dos objetivos

da empresa.

Essas atividades podem referir—se a um ciclo econômico ou Às

atividades específicas que compõem esse ciclo, como, por exemplo,

o ciclo de produção e as atividades de fundição. montagem,

acabamento etc.

Inc1uem-se nesse tipo de avaliação os custos fixos

diretamen te associados ás atividades das áreas sob

responsabilidade dos gestores, sem rateios entre as mesmas.

Os custos indiretos, que normalmente são de natureza fixa,

representam um potencial de produção ou geração de benefícios,

sendo associáveis, portanto, ás atividades produtivas e não aos

para fins de avaliação. Dessa forma, evita-se o rateioprodutos,

eliminando-seprodutos/serviços,desses custos aaos

arbitrariedade envolvida nos tradicionais processos de custeio.

As bases informativas para avaliação de desempenho referem-

desej adosobtidos (realizados) eresultados aosse aos

pelosresultados desejados expressam—se(planej ados).

orçamentos, com os quais são comparados os resultados obtidos, a 

fim de se concluir pela adequação ou não desses resultados.

üs

o

ilustra esses dois tipos de avaliação, atravésA Figura 5.1

de uma equação dos resultados de uma atividade. Note-se que ambas

ocorrem paralelamente.
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FIGURA 5.1

OS CONCEITOS DE
AUALIACAO DE DESEMPENHOS E AUALIACAO DE RESULTADOS

NA GESTÃO ECONOMICA
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Em relação aos possíveis objetos de avaliação de desempenho, 

Capitulo anterior, entendemos que esses dois 

tipos de avaliação permitem uma atuação gerencial sobre cada um

identificados no

deles. Isto é, a gestão do desempenho global da empresa só ê

possivel a partir da gestão das atividades que são realizadas

internamente, que se constituem em eventos econômicos. consumindo

recursos para a geração de produtos e serviços. nas diversas

áreas da empresa, que estão sob a responsabilidade dos seus

respectivos gestores.

A avaliação de resultados compreende as atividades agrupadas

por evento econômico e por produto/serviço. A avaliação de

desempenhos compreende as atividades agrupadas por áreas, segundo

a responsabi1idade dos seus gestores, servindo para avaliação da

contribuição dessas áreas ao resultado global da empresa e como

a avaliação de desempenho dos gestoresparâmetros para

responsáveis por essas áreas.

de avaliação são essenciais para aEsses tipos básicos

associados às atividades que sãootimização dos resultados

desenvolvidas na empresa, tanto em'relação a produtos/serviços ou

eventos econômicos ou ás áreas sob responsabilidade dos gestores,

a fim de se incrementar o resultado global da empresa.

resultados das diversas atividades significaOtimizar os

forma que o resultado global da empresa seja orealizá-las de

Devido à forte interdependência entre asmelhor possível.

os planos operacionais, orçamentos eatividades empresariais,

a função de expressar os resultados desejados daspadrões têm

necessários para que a empresa alcance os melhoresatividades,

resultados globais. Assim, a eficácia de um desempenho deve ser
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considerada, do ponto de vista econômico, conforme o atingimento

dos resultados planejados, que deve prever a melhor disposição

dos recursos e investimentos, dadas as restrições e limitações

existentes, para o atendimento dos objetivos empresariais.

Orçamentos devem refletir níveis de eficácia desejados para

a empresa como um todo, que devem ser buscados por meio das suas

atividades. As diversas atividades empresariais contribuem para

atingir esses níveis de eficácia e, á medida que atendam á

que delas se deseja, podem ser consideradas tambémcontribuição

a eficácia das atividades relaciona-se áeficazes. Ou seja,

que levam á consecução dos objetivosrealização dos planos,

os quais, por sua vez, conduzem ao atingimento daempresariais,

missão da empresa.

lado, os padrões refletem níveis de eficiênciaPor outro

nas atividades empresariais, de acordo com o nível dedesej ados

realizadas,produção atingido. Referem—se à forma como devem ser 

às unidades de recursos que devem ser consumidas, 

deve ser demandado para serem realizadas, ao preço que devem ter

ao tempo que

produtos e serviços.

seção 5.4, serão estudados os orçamentos e 

bases informativas para a comparação entre

os recursos,

os padrões(Na

os desempenhoscomo

realizado e planejado.)
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3-3. 0 RESULTADO ECONOMICO COMO MEDIDA gO DESEMPENHO

Referimo-nos, por diversas vezes, aos lucros ou resultados

da empresa, de suas áreas ou das atividades, abordando-osí como

dos objetivos empresariais; essencialum como para a

continuidade da empresa; como uma medida da sua eficácia; como

oriundo das atividades operacionais; e como objeto da gestâfo

econômica. Nessas considerações, pressupomos a sua correta

mensuraçâo, adiando a questão para este momento.

Entendemos que a utilidade do conceito de "resultado"

transcende a problemática de sua mensuraçâo, para a qual, devido

a grandes esforços de estudiosos do assunto, temos atualmente uma

resposta satisfatória.

ü assunto é passível dos mais variados tratamentos. Alguns

comparação entre as concepçõesautores adotam o método de

contábil e econômica do resultado, chegando a conclusões muito

interessantes, tanto em nível teórico como prático, para a gestáo

econômica das organizações.

dos propósitos deste trabalho, procuraremos abordarDiante

orientadade formaalgumas dessas conclusões, 

caracterização da mensuraçâo do desempenho no contexto da gestáo

para a

econômica.
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5.3.1. ÇONCEITUAÇftO DO RESULTADO ECONOWICO

O resultado econômico de uma organização refere-se à

variação da sua riqueza num determinado periodo. Não há realmente

muitas discordâncias entre os diversos autores quanto a essa

conceituação. Na verdade., polêmicas surgem quanto á mensuração

dos elementos que compõem essa riqueza e, consequentemente, da

sua "variação" (resultado econômico) num determinado período.

Tomando-se a atividade empresarial como um todo, o seu

resultado econômico, num determinado período, ê expresso pela

diferença entre a riqueza existente inicialmente e ao final dessa

atividade.

A atividade produtiva deve agregar valor aos recursos

consumidos, a fim de que o resultado econômico gerado seja

positivo e capaz de aumentar a riqueza da empresa, garantindo a

sua continuidade e desenvolvimento.

Ao inicio de sua atividade, a riqueza da empresa refere-se,

de modo simplista, ao capital empregado, que é convertido, total

em recursos para realizá-la. Esses recursosou parcialmente,

podem ser espaço físico, máquinas e equipamentos. matéria-prima,

mão-de—obra etc.

a aquisição desses ativos, a empresa pode dispor de 

próprio ou de terceiros, gerando nesse caso obrigações 

Por outro lado, a venda de produtos ao mercado

Para

capital

(passivos).

externo pode resultar em direitos a receber.

durante a suas atividades, a empresa podeAlém disso,

investir capital em algum ativo não destinado ás suasdecidir

atividades produtivas.
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T odas transações (compras, venda», produção, 

investimentos) alteram a situação patrimonial da empresa, 

por isso, denominadas eventos econômicos.

essas

sendo,

Além desse conjunto de ativos, direitos e obrigações, há um

componente do seu patrimônio que se refere ao valor adicional da

empresa, que sempre existe e decorre do agregado de todos os seus

fatores de produção, da sua imagem, da sua participação de

mercado, da imagem dos seus proprietários etc. Esse valor é

denominado "goodwill" e também altera a riqueza da empresa e,

portanto, deve ser mensurado.

Ao final de um periodo, a riqueza da empresa refere-se ao

capital investido inicialmente adicionando-se (ou subtraindo-se)

o resultado gerado pelas atividades produtivas. Gu seja, deve

corresponder ao efetivo valor do seu patrimônio naquele momento.

desempenho econômico global daAssim, a mensuração do

empresa, num determinado período, é expresso pela diferença entre

valores do seu patrimônio inicial e do final.os

devem espelhar o valor da empresaEsses valores num

(estaticamente), que aumenta ou diminuideterminado momento

(dinamicamente), conforme o resultado gerado pelas atividades.

Desse modo, a soma dos resultados individuais proporcionados 

por essas atividades, num determinado período, deve corresponder

diminuição da riqueza da empresa nesse mesmoao aumento ou

valoresdizer que a atribuição deIsso implicaperiodo.

econômicos ao conjunto de ativos, direitos e obrigações, a fim de

patrimônio líquido de uma empresa num dado momento, 

os mesmos critérios de mensuração econômica das

se mensurar o

deve seguir
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atividades que são realizadas internamente.

Os resultados proporcionados por essas atividades devem ser

suficientes para garantir a reposição dos ativos consumidos no

processo produtivo. Caso contrário, o potencial de geração de

riqueza da empresa estaria sendo diminuído. Ou seja, as

atividades empresariais representam fontes de autofinanciamento

do empreendimento.

Conceitualmente, o resultado econômico representa, ainda. a

remuneração do capital investido na empresa, e as expectativas

resultados determinam existirão futurossobre tais se

investimentos na empresa, por parte dos investidores.

0 retorno sobre o patrimônio da empresa assim, uma

preocupação tanto dos proprietários e acionistas da empresa. que

são fontes de capital para o empreendimento, quanto dos gestores 

da empresa, responsáveis por suas atividades.
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5-3.2 IMPORTÂNCIA DO CONCEITO PARA A QE8TA0 ECONOhICA

A gefitâo econômica volta-se à administraç&o dos 

econômicos da empresa e de suas atividades, de modo a garantir a 

sua capacidade de gerar riqueza. Essa tarefa exige, além da 

manutenção

resultados

e elevação da capacidade da empresa de obter

resu1tados positivos, garantindo a sobrevivênciasua e

desenvolvimento, um equilíbrio financeiro e econômico.

No planejamento das atividades empresariais, os gestores

vêem-se diante de diversas alternativas de ação. que estilo

condicionadas à disponibilidade ou possibilidade de obtenção de

financeiros. Ao se programar a atividade futura derecursos uma

empresa, são consideradas as suas disponibilidades no momento e

as que futuramente serão obtidas para atender aos seus objetivos.

Muitas vezes, essas disponibilidades condicionam os próprios

objetivos da empresa.

problema diretamente relacionado à obtenção deA esse

visando a liquidez do empreendimento,recursos financeiros,

RONCHI (1974:19) denomina problema financeiro.

A disponibilidade de recursos financeiros resulta, além de 

outras fontes (proprietários, acionistas), das próprias operações 

da empresa. Essas operações geram o seu resultado econômico, como 

uma fonte de autofinanciamento do empreendimento.

ser reconhecida a contribuição dessasAssim, é preciso

resultados globais da empresa, para que sejamatividades aos

geridas no sentido da otimização dos seus resultados.

Ao problema relacionado à obtenção de lucros, visando a 

empreendimento, RONCHI (1974:19) atribuilucratividade do o
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nome de problema econômico.

Evidencia-se, assim, a necessidade de se manter um certo

equilíbrio entre as suas capacidades financeiras (liquidez) e

econômica (lucratividade), principalmente, devido aos 1imitados

disponíveis e à necessidade de distribui-losrecursos entre as

diversas alternativas de utilização.

Evidentemente, a gestão desses problemas requer decisões de

planejamento, avaliando-se alternativas de desempenhos. Para a

avaliação dessas alternativas, o conceito de resultado econômico

é fundamental. Ele expressa a sua capacidade econômica

(lucratividade), além de incluir o custo do capital necessário

para a sua implementação, ou seja, espelha, ao mesmo tempo, o

problema financeiro (obtenção de disponibilidades) e o problema

econômico (obtenção de lucros).

A avaliação de alternativas com base em medidas operacionais

e financeiras não reflete a melhor opção para a empresa, além de,

muitas vezes, não permitir comparações entre elas.

parâmetros econômicos, além de traduziremContrariamente,

base as alternativas de desempenho, constituempara uma mesma

também critérios de seleção, permitindo a escolha de acordo com a

que oferece a melhor contribuição para a empresa.

Selecionada e aprovada uma alternativa, obtém-se planos, os

são quantifiçados, gerando um resultado econômico

planejado, em relação ao qual devem ser avaliados os desempenhos

quais

ocorridos.
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5.3.3. a HENSURACftO DO RE9ULTADQ ECONOMICO

Diante das considerações efetuadas até este momento,

identificamos duas questões relacionadas à mensuraçào de

resultados econômicos:

a mensuração do valor da empresa ou da parcela do 
seu patrimônio, que está sob a responsabilidade dos 
seus respectivos gestores;

a mensuração de custos e receitas, associados, 
respectivamente, ao valor dos recursos e dos
produtos/serviços, consumidos ou gerados, visando a 
otimização do resultado econômico da atividade 
está sob a responsabilidade de um gestor.

que

A mensuração tradicional contábil dos resultados está

das atuais exigências em termos de informaçõesdistante

há algum tempo que os "Principio* e Convençõesgerenciais. Já

Aceitos" deixam a desejar para finsGeralmenteContábeis

reflete as contribuições da Teoriagerenciais, o que não

Contábil, a qual é rica e valiosa, tanto para uso interno quanto

externo às organizações.

atualmente, uma tendência, embora ainda poucoObserva-se,

adequar a tradicional visão contábil sobreexpressiva, em se

resultado ao conceito econômico.

às contribuições de grandes estudiosos do assunto, 

existem, atualmente, condições satisfatôrias para a implementação 

prática do conceito.

GUERREIRO (1989:198ss), numa profunda reflexão sobre o

Devido

assunto, onde considera proposições de vários autores, expressa a

) a teoria e a prática contábil devessemsua opinião de que "(. • •
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caminhar para um consenso em torno de um único conceito de lucro

que estivesse o mais próximo possível do conceito de lucro

econômico".

Com base num conjunto de premissas, que podem ser melhor

estudadas em sua obra, esse autor apresenta-nos alguns

princípios que incorpora em sua proposta de um "Modelo Conceituai

de Sistema de Informação de Gestão Econômica", procurando dotá-lo

de conceitos relevantes para o atendimento de necessidades dos

usuários internos da informação contábil (GUERREIRO, 1989:204ss).

Apresentamos, a seguir, alguns pontos extraídos de suas

colocações, buscando abordá-los de forma direcionada aos nossos

propósitos, que se voltam não somente à questão da mensuração dos

desempenhos, mas também à sua avaliação.

A propósito, lembramos que o nosso objetivo ao estudá-los ê

o de apresentar as bases sobre as quais se desenvolve o processo

de mensuração e avaliação de desempenhos na gestão econômica, sem

discuti-los comparativamente a outras formasa pretensão de

ainda menos, a de descobrir novos princípios eexistentes, e,

conceitos.

para uma correta mensuração dos resultadosEntendemos que,

os seguintes pontos devemdas atividades, sereconômicos

observados s

1 - Q valor de um ativo ê único e deve expressar o quanto ele

num determinado momento.vale para a empresa,

depende daque o valor de um ativoIsso implica dizer

se destina na empresa. A sua aquisição oufinalidade a que
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investimento sempre tem algum propósito, que deve ser considerado 

para a mensuraçâo do seu valor para a empresa.

Se um ativo ê adquirido para uso produtivo, o seu valor

corresponde aos benefícios que pode gerar em termos de 

Se destina-se á venda, o seu valor corresponde ao realizável.

produção.

Se

é para investimento, o seu valor se expressa pelos retornos

futuros (benefícios que proporcionará).

Devem ser considerados os seus propósitos para a empresa e a

natureza quando da mensuraçào do valor dos ativos, a fimsua de

expressarem uma realidade numa determinada data. Os critérios de

mensuração variam, portanto, conforme esses fatores, mas devem

ser constantes ao longo do tempo.

Um ativo destinado à produção de bens e serviços, por

deve ter o seu valor mensurado de forma a expressar oexemplo,

seu potencial de geração de benefícios para a empresa, num

determinado momento. Esse valor é calculado pelo valor presente

do fluxo futuro de benefícios líquidos que a empresa espera obter

pela posse e utilização desse ativo, ou seja, pelo valor presente

de mercado relativos aos produtos/serviços quedos preços

serão gerados, descontado pela probabilidade e porfuturamente

uma taxa de juros.

de desempenhos, a consideração desse aspectoEm termos

significa:

a mensuraçâo do verdadeiro potencial produtivo de 
em relação aos interesses da empresa. 

Assim, o resultado de uma atividade ou o desempenho 
área podem ser comparados com o seu real 

de serviços,
concluindo-se pela qualidade do 

da utilização dos ativos. De outra

uma área

de uma 
potencial 
investimento, 
retorno ou

decentroscomo
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forma, como, por exemplo, utilizando-se do preço de 
mercado ou de reposição desse ativo para 

valor para a empresa,
expressar 

nâo estariao seu
demonstrado tal potencial, mas apenas um valor 
realizável caso a empresa desejasse vendê-lo;

identificar
substituição do bem por outros que eventualmente 
venham a proporcionar maiores benefícios ás áreas e 
á empresa, alavancando os seus resultados; e

necessidades ou oportunidades de

expressar a capacidade de geração de futuros 
benefícios de uma determinada área ou atividade, 
considerando os ativos que estão á sua disposição, 
permitindo decisões de planejamento 
atividades -

dessas

2. O va 1or de um ativo não deve ser influenciado pelas

condições de seu pagamento.

□ potencial de serviços de um ativo independe da forma como

é? financiado. A aquisição de um ativo ê um evento econômico; o

ativo ê outro evento econômico. Ambos osfinanciamento desse

eventos alteram a situação patrimonial da empresa, mas devem ser

considerados isoladamente.

ativo é adquirido á vista ou financiado, com capitalSe um

o seu potencial de serviços, quepróprio ou de terceiros,

é um só.determina o seu valor para a empresa,

determinado momento, todos os ativos devem serAssim, num

esse valorpelo seu valor á vista, garantindo-se que 

expresse adequadamente uma realidade.

expressos

Custos históricos não expressam o valor do ativo para a3.

empresa.

Mesmo que atualizados, os custos históricos representam, no
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máximo, o valor desembolsado para aquisição dos ativos numa data

passada. Não expressam o valor econômico do ativo, nem mesmo na

data de sua aquisição.

Decisões sobre ativos que envolvem o aspecto econômico não

podem ter por base os seus custos históricos, por não expressarem

o seu efetivo valor para a empresa diante dos benefícios que

podem lhe trazer.

4. A mensuração de ativos considera a continuidade do

empreendimento.

A continuidade é um pressuposto básico do empreendimento

empresarial, tanto para um entendimento a seu respeito, conforme

estudamos anteriormente, quanto para a mensuraçâto do valor dos

seus ativos.

Em caso de descontinuidade, todos os ativos da empresa devem

ser avaliados pelo seu valor realizável de venda. Descontinuidade

empresa, mas a sua extinção. Nessanão significa venda da

hipótese, todos os seus ativos assumem a'característica de serem

valoresdestinados à venda, devendo, portanto, ser expressos por

realizáveis.

a empresa opera normalmente, pode-se entender queEnquanto

existe uma decisão de continuidade do empreendimento. No entanto,

durante a sua operação normal, pode haver, 

decisões de se extinguir a empresa e isso requer mudanças nos

por algum motivo.

critérios de mensuração dos seus ativos.

A mensuração de desempenhos, neste trabalho, pressupõe a 

continuidade do empreendimento, necessária para que a empresa
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atenda à sua missão.

5. A depreciação dos ativos corresponde à perda do seu

potencial de geração de beneficios.

Tradicionalmente, a depreciação tem sido calculada com base

em taxas estimadas que procuram expressar perdas de valor dos

ativos, que, ao final de sua vida útil (também estimada), têm um

valor residual.

Q enfoque econômico sobre depreciação refere-se à perda de

valor do ativo pela redução da sua capacidade de gerar beneficios

futuros para a empresa.

E mensurada pela diferença entre os valores do ativo no

inicio e no final de um periodo. Ou seja, a depreciação

representa um consumo desse ativo por ter sido utilizado num

periodo, resultando numa redução do seu valor para a empresa, por

já não possuir o mesmo potencial de geração de beneficios que

possuia anteriormente.

de um ativo pode variar de6. 0 valor uma empresa para

outra.

«
De acordo com as colocações anteriores, cada ativo deve ser

conforme o seu propósito no contexto da Dai,avaliado empresa.

que um mesmo ativo pode possuir valores diferentesdepreende-se

de empresa para empresa.
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7. Devem reconhecidos qanhosser e perdas com

valorizações/desvalorizacões de ativos. mesmo que não realizadoc.

Ao se mensurar o valor de ativos destinados à atividade

produtiva , os preços projetados para os produtos/serviços futuros

sâo validados pelo mercado, implicando a alteração do seu valor

para a empresa, conforme a valorização/desvalorização de tais

produtos/serviços-

A riqueza da empresa modifica-se com as oscilações do valor

dos seus ativos. Assim, o seu resultado econômico é afetado por

essas oscilações.

Devem, portanto, ser reconhecidos os ganhos e perdas

decorrentes dessas oscilações para uma correta mensuraçâo e,

conseqüentemente, avaliação de um desempenho econômico.

dos produtos e serviços gerados deve ser8. A receita

reconhecida não somente na venda. mas também na produção,

riqueza da empresa é formada pela agregação de valorA aos

produtivo, quais,consumidos osprocessonorecursos

ambiente externo. Assim, cadaela importa doinicialmente,

parcela dessa riqueza, que deveatividade sergera uma

fins de gestão dessas atividades. A receitareconhecida para

deve ser confrontada com os custos incorridos para obté-gerada

o resultado econômico da atividade.Ia, apurando-se, assim,

de avaliação de desempenhos e de éresultados,Para fins

imprescindível se reconhecer a receita na produção, sendo esta a

por áreasforma de se identificar na empresa, segmentadaúnica
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sob a responsabilidade dos gestores, a origem e a formação do seu

resultado econômico global.

Decisões estratégicas de manter atividades deficitárias

também requerem a quantificação dos seus prejuízos, de modo que

outras atividades garantam a continuidade do empreendimento.

9. Correção monetária de valores.

A apuração do resultado econômico pela diferença entre os

valores da empresa no inicio e no final de um período requer que

poder aquisitivo da moeda,seja considerada a variação no

do seu patrimônio inicial por índicescorrigindo-se o valor

a fim de expressá-lo em moeda de final degerais de preço,

período.

toda atividade demanda tempo para serDa mesma forma, como

realizada, valores defasados devem ser atualizados monetariamente

para fins gerenciais.
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5.3.4. A FORMACAO DO RESULTADO ECONOMICO

Após a caracterização do conceito de resultado econômico,

da sua importância e de alguns aspectos relativos à sua

mensuração para gestão econômica, estudaremos nesta Seção como é

formado e quais os conceitos utilizados para a sua identificação
/

e acumulação.

5.3.4.1. AS ATIVIDADES

Jâ enfatizamos que o resultado econômico é formado a partir

Essasdas atividadesrealizadas naatividades empresa.

caracterizam-se pelo processamento de certos recursos para a

geração de produtos ou serviços. Ou seja. constituem-se em

atividades de transformação ou econômicas.

Os recursos consumidos expressam-se através de custos.

produtos/serviços constituem-se em receitas. Aenquanto os

diferença entre essas receitas e custos, por produto. determinam

de contribuição ao resultado da atividade. Daa sua margem

desses produtos, deduzindo-se os custos indiretoscontribuição

gerá-los, obtém-se o resultado operacional daincorridos para

atividade.

e receitas são expressões monetárias dos recursosCustos

e dos produtos/serviços gerados, ou seja, resultam deconsumidos

processo de mensuração. Nesse processo, unidades fisicas deum

produtos são traduzidas em valores econômicos.recursos e

Anteriormente, apresentamos alguns princípios que norteiam a
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determinação desses valores

quando da geração dos 

que realmente ocorre a variação da 

Operando

considerando que a receita seja
reconhecida

produtos/serviço*, momento em 

riqueza da empresa.
prazos de pagamento 

adquiridos e produtos vendidos,

financeiras, 

resultado financeiro da atividade.

e de recebimento de recursos

as áreas da empresa geram
despesas e receitas que, confrontadas, geram o

Obtém-se, assim, o resultado econômico da atividade, que é 

expresso pela soma dos seus resultados operacional e financeiro.

conforme demonstrado anteriormente.

A soma dos resultados econômicos gerados em cada atividade

deve corresponder ao resultado global da empresa, num determinado 

Assim, todas essas atividades contribuem para a formaçãoperíodo.

mais, outras menos;da empresa. Algumasdo resultado global

outras são deficitárias.algumas são o "carro-chefe" da empresa,

a gestão dessas atividades, não apenas 

"muito importantes" ou "pouco importantes";

Interessa para

identificá-las como

interessamas tambémdeficitárias, alucrativas oucomo

"quanto"seja,da extensão desses pontos, oumensuração

lucro ou esse prejuizo para aessa importância, esserepresenta

empresa.

De acordo com CATELLI GUERREIRO (1992:11), "A informação

econômico gerado por uma atividade permite ado resultado

formação do lucro, ou seja, quais atividadesidentificação da

contribuem mais ou menos para a formação do resultado econômico

global da empresa, qual atividade vale a pena terceirizar, qual 

atividade vale a pena manter, e qual a 

manutenção de atividades estratégicas deficitárias."

perda econômica pela
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Entendemos, assim, que as atividades empresariais são a base

identificar a formação dos resultados econômicos dapara se

tornando necessária a mensuraçâoempresa, individual dos

resultados operacional, financeiro e econômico produzidos por

atividades, como informações imprescindiveis para que seessas

atue no sentido da otimização das suas contribuições ao resultado

global da empresa.

ü desempenho na gestão econômica ê avaliado sob essas três

dimensões da natureza das atividades, acompanhando-se a formação

do resultado econômico global da empresa desde a sua origem.

5.3.4.2. A INTERDEPENDENCIA ENTRE AS ATIVIDADES

referência a atividades operacionais podeUma simples

idéia de um conjunto de atividades isoladas. Notransmitir a

a realidade é exatamente oposta: todas as atividadesentanto,

empresa interagem entre si, de modo que formamdesenvolvidas na

conjuntos que também se inter—re1 acionam.

empresa pode ser vista como um grande conjunto de 

produtivos, que compõem o ciclo total da sua atividade, 

a gestão de uma atividade requer o 

não é possível considerá-la distante do seu contexto,

ciclosA

isolamento,seuAssim,

onde,mas

relativamente a esse aspecto:

há uma forte interdependência entre as atividades, 
que uma decisão pode impactar diversas 

atividades ou áreas;
de modo

as responsabilidades de um gestor limita-se aos
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fatores por ele controláveis e não se estendem 
efeitos das decisões de outros gestores;

o efeito Binérgico das atividades 
considerá-las de forma integrada; e

aos

requer

embora no 
atividades 
responsabi1idade 
necessidade de

planejamento procure-se 
das áreas que estão 

dos diversos 
se estabelecer

impeçam conflitos entre os mesmos.

integrar as 
sob

gestores, há 
mecanismos que

a

Para fins de avaliação de desempenho na gestão econômica,

esses aspectos são fundamentais e orientam a definição de alguns

conceitos que serão estudados nas seções seguintes, tais como:

ciclos econômicos, áreas de responsabilidade, centros de custos,

de resultados e de investimentos, preços de transferência, custo

de oportunidade, orçamentos e padrões.

5.3.4.3. OS CICLOS EC0N0M1COS

ciclos econômicos '*(...)Segundo RELEIAS (1992:100), podem

como um conjunto e/ou agrupamento ordenado deser entendidos

nos quais são gerados resultadosáreas de responsabilidade,

parciais que, agregados, compõe o resultado econômico de cada um

dos ciclos. A definição destes ciclos representa o primeiro passo

de resultados econômicosidentificação numa empresa,na

assim bases completas para planejamento, controle epropiciando

avaliação de desempenho de suas atividades".

atividades desenvolvidas por uma empresaü conjunto de

constitui o seu ciclo completo de atividade econômica.

de segmentação, esse ciclo pode serNum primeiro nível
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decomposto em conjuntos menores de atividades, formando diversos

ciclos econômicos. Cada qual comporta conjuntos ainda menores de

atividades, permitindo uma segmentação num segundo nível. E,

assim, pode-se continuar a decompor as atividades até que atendam

ás necessidades para planejamento e controle. Formam, assim, uma

hierarquia entre esses ciclos, que partem da atividade global e

chegam até a menor unidade administrativa.

Mesmo as atividades que não se relacionam diretamente com o

negócio ou ramo de atuação da empresa, tais como as de

pessoal, finanças, realizam algum tipo decontabi1idade,

atividade produtiva, contribuindo, de alguma forma, para a

atividade empresarial como um todo.

Be não existissem tais atividades internamente à empresa,

obrigada buscarseriaelaprovavelmente a os seus

produtos/serviços no mercado externo, a fim de desenvolver a sua

atividade econômica principal.

direta ou indiretamente relacionadas à área deOu sej a,

produção, essas atividades compõem o ciclo completo da atividade

contribuem de alguma forma para aportanto,empresarial e,

requerendo a identificaçãoseu resultado global,formação do

dessa contribuição.

(1992:120) exemplifica a utilização do conceito de 

ciclos econômicos para fins de avaliação de desempenho na gestão

RELEIAS

econômica:

ciclo
e avaliação do desempenho 

compras, transporte, estocagem.

do deeconômica 
abastecimento/compras, 
das funções 
recebimento, etc.;

*'a) gestão
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deb) gestão econômica
transformação/produção, e avaliação do desempenho 
das funções montagem, fundição, manutenção, 
acabamento, laminação, etc.;

do ciclo

c) gestão econômica do ciclo de comercialização/vendas
funçõese avaliação do desempenho das várias 

relativas a este ciclo econômico;

financeiro,
considerando-se tanto a captação como a alocação 
dos recursos necessários e gerados pelas atividades 
da empresa."

ciclod ) gestão económica do

A segmentação do ciclo completo das atividades empresariais

ciclos menores tem um propósitos permitir a identificação deem

resultados por conjunto de atividades, possibilitando uma análise

da contribuição de cada ciclo para o resultado global da empresa,

conforme as necessidades da gestão.

215



5-3.5. A RESPONSABILIPAPE PELA FORMACAO DQ RESULTADO ECONOMICO

Considerando-se que o resultado da empresa é formado a

partir da realização das suas atividades operacionais, a

responsabi1idade pela formação desse resultado ê justamente dos

responsáveis por tais atividades, ou seja, dos gestores.

Em relação á avaliação de desempenho, o resultado econômico

associado á responsabi1idade dos gestores leva-nos a algumas

conclusões:

1. A responsabi1idade pelo resultado econômico da empresa

acompanha a sua estrutura orqanizacional■

Responsabilidade, de acordo NAKAGAWA (1987:13),com

corresponde à execução de algo que decorre da autoridade" ( - - - )

delegada e ela sô se quita com a 'accountabi1ity'. A autoridade ê

responsabilidade,fundamental da delegaçãobase e aa

à obrigação da pessoa indicada para uma função oucorresponde

cargo desempenhá-lo eficiente e eficazmente. Portanto, a essência 

da responsabilidade é a obrigação, sendo que a autoridade pode

nunca a responsabi1idade e esta só se quita comser delegada, mas

a 'accountabi1ity'".

primeiro nível hierárquico, a alta administração deve 

ter sob o seu controle o resultado global da empresa, pelo qual

Num

dos proprietários, acionistas e outrosé responsável diante

Num nível seguinte, a autoridade éinvestidores na empresa.

delegada a outros gestores, que também assumem a responsabilidade

não eximindo, contudo, altaresultado econômico,pelo a
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administração de sua responsabilidade. E, assim, o resultado

econômico pode ser associado ao menor nivel de autoridade, pelo

qual o gestor tem a obrigação de prestar contas de seu

desempenho. Assim, a responsabilidade pelos resultados gerados

envolve desde os gestores diretos das atividades até a alta

administração.

Enquanto a autoridade necessária para gerir as atividades

empresariais "desce" estrutura organizacional,a a

responsabilidade por prestar contas dos seus resultados "sobe"

essa estrutura.

0 resultado econômico associado ás responsabi1idades2.

individuais dos gestores demonstra as suas contribuições e as das

suas áreas á eficácia da empresa■

A delimitação de um campo de atuação para o gestor coloca

algumas variáveis á sua disposição. Atuando sobre tais variáveis,

otimizar a sua contribuição e a da sua área á eficácia dadeve

medida de alta qualidade da eficáciaComo umaempresa.

o resultado econômico associado à responsabilidadeempresarial,

de um gestor permite identificar tais contribuições ao desempenho

delimitadas pelo conjunto de variáveis queglobal da empresa,

estão sob seu efetivo controle. Ou seja, demonstra como tem feito

para gerir atividades, diante de umuso da sua autoridade

conjunto de recursos que ficam á sua disposição e de expectativas 

em relação aos resultados dessas atividades.
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3-3.5.1. O CONCEITO £E AREAS J>E RESPONSABILIPAPE

Discutida a importância de se associar resultados econômicos

às responsabilidades individuais dos gestores. destaca-se o

conceito de áreas de responsabi1idade, sobre o qual repousa 

a estrutura da avaliação de desempenho para a gestão econômica.

toda

Segundo GLAUTIER & UNDERDOWN (1986:656), "(...) controle

depende da existência de uma estrutura organizacional que defina

as responsabilidades para garantir o desempenho das tarefas

individuais". Consideram, ainda, "Um centro deque

responsabi1idade pode ser definido como um segmento da

onde um gestor individual ê responsávelorganização pelo

desempenho do segmento".

Desse modo, a utilização do conceito requer:

uma clara definição das funções e responsabilidades 
dos gestores;

identificação dos variáveis controláveis e não 
controláveis pelo gestor; e

participação dos gestores no planejamento de suas 
atividades.

ü primeiro aspecto refere-se à delimitação das atribuições 

dos gestores, de forma que não pairem dúvidas ou áreas nebulosas 

sobre as suas responsabilidades individuais.

ü segundo aspecto decorre da própria natureza do conceito 

de áreas de responsabilidade: um gestor não pode ser cobrado por

fora do seu controle, como, por exemplo, ovariáveis que estão

efeito das decisões produzidas por outros gestores.
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A não observação desse aspecto fere um dos requisitos

fundamentais da avaliação de desempenho na empresas além de nâo

permitir exercicio do controle,o certamente implicaria

desmotivação dos gestores para perseguir um bom desempenho, 

como falta de comprometimento com os objetivos das suas áreas.

bem

A propósito, o comprometimento do gestor com o desempenho de

área refere-se também ao terceiro aspectosua mencionado

anteriormente. Sendo responsável pelas atividades e especialista

em suas funções, o gestor deve planejar a execução dessas

atividades.

Conforme os pontos discutidos, entendemos que o conceito de

"áreas de responsabilidade", incorporado ao modelo de avaliação

de desempenhos para gestão econômica, vem atender a alguns dos

requisitos gerais de uma avaliação de desempenho, conforme

estudados no Capitulo anterior:

dentre osrelevância dos obj etos
objetos de avaliação de desempenho na empresa, 
áreas de responsabilidade destacam-se por permitir 

segmentação do desempenho global da empresa 
a sua estrutura organizacional, além de

possíveis
as

uma
conforme 
vincular
(produtos/serviços, 
ás responsabi1idades individuais dos gestores;

os outros possíveis objetos de avaliação 
eventos econômicos e funções)

orientação para as melhores decisões - os gestores 
os "tomadores de decisões" e, portanto, 

conhecer a contribuição da sua área e de 
atividades, a fim de otimizar os seus

são
precisam 
suas 
resultados;

permitepara objetivosorientação
objetivos sejam desdobrados até o nivel das 

expectativas do seu desempenho;

que os
áreas,

como

universal idade - todos os gestores possuem uma área 
de responsabilidade, possibilitando a implementação 
do processo em toda a empresa;
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controlabi1idade
está
efetivo controle do gestor compõem o desempenho de 
sua área;

“ intrínseco ao próprio conceito 
a noção de que apenas as variáveis sob o

oportunidade - contribui para que as informações 
cheguem diretamente aos seus responsáveis, a fim de 
que sejam tomadas decisões necessárias 
oportunas.

ou
identificação do

.
demoras na 

responsável por algum problema; e
sem

f1 exibi1idade os gestores, participando 
planejamento e controle das atividades sob a sua 
responsabilidade, devem reconhecer os 
ambientais sobre as mesmas, identificando variáveis 
que afetam o desempenho das suas áreas e 
portanto, devem ser consideradas para fins de 
avaliação.

do

impactos

que.

5-3.5.2. ALGUNS ASPECTOS CQMPORTAMENTAIS

não sejam alvo de estudo deste trabalho, devemosEmbora

considerar alguns aspectos comportamentais, relativos à avaliação

de desempenhos sob um enfoque econômico.

que, enquanto o desempenho de uma área,Entendemos como um

econômicas, pode ser explicado sob oconjunto de atividades

de vista econômico, o desempenho individual de um gestor,ponto

enquanto ser humano, não pode ser totalmente justificado por esse

aspecto.

ê tão complexo que seria mesmo0 comportamento humano

dos gestores apenas atitudes racionais.desastroso esperar

corretas, positivas para a empresa.

atitudes desejáveis para empresa, cabe aosSendo tais

próprios gestores desenvo1ver condições par a que ocorram, atr avós 

políticas, planos, modelos de decisão adequados, informaçãode

adequada etc.

220



CRUZ (1991i93ss) destaca que "Não se pode afirmar que o

gestor deva se ater somente aos objetivos econômicos como

parâmetros para tomar suas decisões. 0 homem puramente econômico

é uma ficção de tomador de decisão. Portanto, as diretrizes e

políticas da empresa são parâmetros para sua atuação e deve, na

medida do possivel, influenciar as decisões no sentido de sua

racionalidade, respeitando condições particulares doas

indivíduo, dadas pelo seu conjunto de crenças e valores.

Considerando-se que as decisões econômicas são necessidades

empresariais, cabe á empresa adotar as medidas necessárias à

maximização do comportamento racional dos gestores."

Não obstante o impacto desses aspectos comportamentais no

resultado econômico de uma área, a avaliação de desempenho dessa

área deve ser considerada apenas como um parâmetro para a

avaliação de desempenho dos gestores - parâmetro esse que, embora

para resumir os efeitos econômicos dessesde boa qualidade

aspectos comportamentais, não os demonstra analiticamente.

Em relação aos aspectos comportamentais, entendemos que a 

desempenho econômico ê melhor concebida como umavaliação de

modelo que procura orientar o comportamento dosparâmetro ou

gestores, do que propriamente fechar um conceito a esse respeito.

da avaliação de desempenho parte daA própria essência

interferem dinâmicade que muitos fatores napremissa

empresarial, caracterizando-se como um modelo que procura apenas 

avaliação e gestão dos desempenhos, considerando osorientar a

interesses globais da empresa.
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5-3-6* íDENTIFICAÇAQ J)E CUSTOS, RECEITAS E ATIVOS COM AS AREAS DE 

RESPONSABILIPAPE

Custos, receitas e ativos podem ser identificados com as

atividades portanto, com as áreas dee? responsabilidade,

constituindo centros de custos, de resultados e/ou de

investimentos -

5-3.6.1. CENTROS DE CUSTOS

Quando a uma atividade ou conjunto de atividades são

associados apenas os custos incorridos, constitui—se um "centro

de custos".

HORNGREN (1967:1069) define um centro de custos como a

"(...) menor unidade de atividade ou área de responsabilidade, em

que se acumulam os custos".

IUDICIBUS 11980:250) observa, entretanto, que "Centros de

custos podem coincidir com departamentos, mas em alguns casos um

departamento pode conter vários centros de custo".

KAPLAN, citado por RELEIAS (1992:97) "(...) emSegundo

gestores dos centros de custos não são responsáveis 

pelas variaçòes nos niveis de atividades destes centros. Eles são 

responsáveis pela eficiência com a qual procuram atender demandas 

externamente a este centro (...). Gs gestores dos

geral, os

determinadas

centros de custos não determinam o preço de seus produtos, de tal

forma que não são responsáveis por receitas ou por lucros gerados

(...) Para um centro de custo padrão, apor estes produtos
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eficiência ê avaliada pela relação de insumos (entradas) e

exsumos (saídas), ao passo que a eficácia é avaliada quando se

verifica que o centro atendeu o plano de produção desejado a um

nível especificado de qualidade e de oportunidade".

PELEIAS (1992 :103) cita as seguintes deficiências de um

centro de custos para fins de avaliação de desempenhos

"1. não permite identificar a parcela do resultado 
econômico gerado pela área de responsabilidade, 
quando esta exerce atividade econômica que agregue 
valor;

2. o gestor ê avaliado somente como consumidor de 
recursos econômicos, e não como gerador de riquezas 
econômicas;

3. em épocas de grande atividade econômica, pode-se 
ter a impressão de que o centro está 'gastando 
demais' se produzir uma quantidade acima dos 
padrões tradicionais, mesmo que esta produção se 
reverta num resultado positivo para a empresa".

Esses aspectos restringem a utilidade do conceito a algumas

por exemplo, aos casos em que:aplicações especificas, como,

qestor é responsável apenas pelos
onde não se requer preocupações com a 

gerada ou com o investimento realizado na

custosum
incorridos, 
receita
atividade;

pretende ou não haja
a receita e nem

condições para se 
investimento

não se 
identificar 
realizado;

o

pretende-se apenas elevar o nível de eficiência de 
uma atividade;

pretende-se apenas reduzir custos de uma atividade.

fins de avaliação de desempenhos, naNo entanto, para

concepção aqui estudada, ê fundamental a associação entre custos

223



e receitas gerados por uma atividade, de forma a identificar o

seu resultado econômico.

Mesmo em situações nas quais o foco de atenção sejam os

custos, é conveniente a identificação da sua correspondente

receita, mesmo porque:

custos representam recursos consumidos com o
propósito de gerar algum produto, ou seja, sempre 
contribuem em algum grau para a geração de 
produtos, devendo ser identificado esse grau de 
contribuição;

controle de custos é mais efetivo 
confrontado
análise dos efeitos de um programa de redução de 
custos, em termos da sua contribuição ao resultado 
da empresa; e

quando
com a receita gerada, permitindo-se a

o

custo é relevante para fins de controle, 
a sua confrontação com a correspondente

avaliar

se um 
então,
receita gerada constitui um parâmetro para 
tal relevância.

A definição de uma área ou atividade como um centro de custo

se fazer uso das vantagens, já estudadas, danáo permite

utilização do conceito de resultado econômico para a avaliação de

desempenho.

5.3.6.2. CENTROS DE RESULTADOS

Segundo IUDICIBUS (1980:252), "Centro de lucro é um segmento

constituído por uma divisão, que èda empresa, às vezes

responsável nào apenas por custos (centros de custo), mas também 

por receitas e, portanto, por resultados".

centro de lucro, também denominado centro de resultadosUm
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compbe-se de uma ou de um conjunto de atividades às quais são

associados seus respectivos custos eos receitas, cuj a

confrontação revela o seu resultado.

Para fins de avaliação de desempenho, devem ser

identificados os resultados das áreas de responsabi1idade,

permitindo o reconhecimento da formação do resultado econômico a

partir das atividades empresariais associadas aos seus

respectivos responsáveis.

Devido á interdependência entre as atividades operacionais,

a segmentação da empresa em centros de resultados requer o

estabelecimento de preços para os produtos e serviços gerados

internamente, para que sejam transferidos de uma para outra

atividade. Esses preços são denominados "preços de transferência"

e serão tratados na Seção 5.3.7 deste Capitulo.

5.3.6.3. CENTROS DE INVESTIMENTOS

O investimento numa atividade é representado por alguma

capital (ativos, patrimônio) da empresa que está áparcela do

disposição dessa atividade, para que sejam gerados os benefícios

e resultados necessários e desejados pela empresa.

o conceito de centros de resultadoAssociando-se ao

realizado na atividade, temos os centros deinvestimento

investimentos.

Para IUDICIBUS (1980:252ss) , um centro de investimento "E um

lucro, porém, o sucesso ou insucesso relativo não êcentro de

pela diferença entre receitas e despesas, mas sim pormensurado
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esta diferença relacionada com algum conceito de investimento

realizado". Na sua opinião, "E o melhor conceito de centro, 

o lucro deve estar relacionado com o que foi investido, a fim

pois

de

obtermos a lucratividade relativa".

O lucro pode ser entendido como uma remuneração do capital

investido. Um investimento deve gerar lucros. A relação entre o

lucro e o investimento realizado representa uma medida do retorno

desse investimento.

A empresa pode ser vista como um grande centro de

investimento, onde foram aplicados recursos, formando um

patrimônio que deve atender às expectativas de retorno do

investidor. Sendo esse patrimônio distribuido entre as diversas

atividades empresariais, fica à disposição dos seus respectivos

a fim de que, utilizando-se de uma parcela de capitalgestores,

da empresa, gerem os resultados necessários para a continuidade

do empreendimento.

avaliação de desempenho, o emprego desseEm termos de

requer a identificação dos investimentos controláveisconceito

oferece algumas vantagens sobre os demaispelos gestores e

conceitos de centros:

a atuação dos gestores para as melhores 
para a empresa como um todo, através da

orienta 
decisões
descentralização das preocupações com o retorno dos
investimentos; e

evoluçãoconsiderada dassej a- permite
contribuições das atividades ao longo do tempo.

a

parcela do patrimônio da empresaA associação de uma

(ativos, investimentos) às áreas de responsabilidades significa a
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descentralização das preocupações com os retornos do investimento

realizado.

0 estabelecimento de um centro de investimento deve permitir

um acompanhamento dos retornos desse investimento ao longo do

tempo. Essa noção dinâmica revela um importante aspecto

relacionado à avaliação de desempenho de uma área: a necessidade

de se considerar uma perspectiva de tempo adequada para se

avaliar um desempenho.

Enquanto a segmentação da empresa em centros de resultados

permite a identificação das contribuições das atividades aos

resultados globais da empresa, em determinados periodos; a

realizado gerá-lo","resultados/investimentorelação para

com o transcorrer do tempo, um acompanhamento efetivopermite,

dessas contribuições.
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3.3.7. A TRANSFERgNCIA QE PRODUTQS/SERVICOS ENTRE QQ ATIVIDADES

A forte interdependência existente entre as atividades

desenvolvidas na empresa exige, para fins de avaliação de

desempenho, meios de se evitar que sejam considerados os efeitos

de uma atividade sobre outras, permitindo a identificação das

causas de eventuais problemas, bem como os seus respectivos

responsáveis.

5.3.7.1. PREÇOS DE TRANSFERENCIA

O "preço de transferência" pode ser entendido como o valor

pelo qual ê transferido um produto/serviço entre as diversas

áreas e atividades que compõem uma empresa e, conceituai mente,

envolve as seguintes noções elementares:

das relações entre as diversasa) intermediação 
áreas; e

b) reconhecimento da receita gerada pelas atividades.

FreqÜentemente, o conceito é associado ao primeiro aspecto, 

mecanismo que procura conciliar os interesses entre as 

diversas áreas, divisdes, filiais ou departamentos componentes de 

Essas áreas realizam operações de "compra" e "venda"

como um

uma empresa.

de produtos/serviços, mediante o estabelecimento de preços para

os mesmos.

aspecto refere-se a uma forma de mensuração da0 segundo

atividade ou conjunto de atividades aocontribuição de cada
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resultado global da empresa. Permite a identificação da formação

do lucro.

Os métodos de estabelecimento desses preços são bastante

variados e, resumidamente, baseiam-se:

no custo dos produtos/serviços: custo real 
ou variável), custo-padrão, "markup" sobre o custo;

(total

mercado: preços vigentes no mercado, preços 
mercado ajustados, custo de oportunidade; e

deno

na 1ivre negociação entre os gestores.

Para fins de avaliação de desempenho, os métodos baseados no

custo não oferecem grandes contribuições:

transmitem real contribuição dos
que

não
produtos/serviços gerados á área ou atividade 
os produziu;

a

permite que seja evidenciada a capacidade de
próprios

fixos, que representam um potencial de

não
uma atividade ou área em suportar os seus 
custos
geração de contribuições de uma atividade ou área;

estimulam a congruência de metas, as melhores
todo

não
decisões do ponto de vista da empresa como um 
e a motivação para se buscar resultados;

são parciais, não espelhando o lado dos 
gerados 
empresa;

benefícios
e nem todos os efeitos econômicos sobre a

são injustos do ponto de vista de que não refletem,
as vantagens/desvantagens de uma 

efetuada por duas partes (áreas
economicamente, 
transação 
atividades compradora e vendedora);

ou

dependendo do conceito de custo utilizado, pode 
permitir a transferência de ineficiências entre as 
atividades.

métodos baseados na livre negociação não atendemTambém os

de uma avaliação de desempenho justa e válida,requisitosaos
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eefn estendermos a discussão, permitem que um maior ou menor 

grau de habilidade em negociação de um gestor se sobreponha ao de 

outros, refletindo positiva ou 

produtos/serviços

negativamente no preço dos

intercambiados entre áreasas e,

conseqüentemente, nos seus resultados. Por esse motivo, preços 

"negociados" não expressam a efetiva contribuição das áreas para

a empresa como um todo, mesmo que utilizado algum parâmetro como

balizador das negociações.

Por outro lado, os métodos baseados no preço de mercado

oferecem vantagens à utilização do conceito, para a avaliação de

desempenhos, mas há também algumas restrições que devem ser

observadas.

Para a utilização do conceito com base nos preços de

mercado, é preciso considerar os seguintes aspectos:

mensuração dode valor dosbasesas
produtos/serviços devem ser lógicas, racionais, 
válidas, justas e de conhecimento dos gestores, a 
fim de se garantir a credibilidade enquanto medida

da contribuição das atividades âpara aferição 
eficácia da empresa;

os preços puros encontrados no mercado externo 
incluem uma série de componentes de custo que não 
5e manifestam no mercado interno da empresa:

comissões, etc. Incorporam também 
de venda, como, por exemplo,

impostos, fretes, 
algumas condições 
preços em função de prazos, volumes, qualidade etc.

portanto, ser ajustados para uso interno,Devem,
considerando as condições existentes na empresa; e

mercado deve espelhar 
encontrada no mercado

melhoro preço de 
alternativa
atendimento das necessidades da empresa, em termos

gerado. Esse preço deve 
custo da decisão de se produzir o

comprá-lo
desde que o gestor tenha realmente

a
para o

do produto/serviço 
incorporar o 
produto/serviço diante da alternativa de 
externamente,
essa "alternativa".
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Esse último aspecto refere-se ao conceito custo de

oportunidade, de grande utilidade para a avaliação de desempenhos

gestão econômica.na

5-3.7.2. CUSTO DE OPORTUNIDADE

Custo de oportunidade foi definido por alguns autores,

citados por MAURO (1991:169ss):

MILLER afirma que " ( . . . ) o custo em economia 
significa apenas uma coisa - custo de oportunidade. 
0 custo de oportunidade é definido como o valor de 
um recurso em seu melhor uso alternativo. Note-se 
que nessa definição o custo de oportunidade não 
depende de quem está usando os recursos. Por 
exemplo, o custo de oportunidade de uma peça de 
máquina para uma firma não é apenas seu melhor uso 
alternativo dentro da firma mas também o valor de 
seu melhor uso alternativo em qualquer lugar do 
globo. Portanto, se definirmos capital como máquina 
instalada, podemos definir o custo de utilização da 
máquina pelo seu dono como sendo igual ao preço que 
poderia ter sido obtido se os serviços da máquina 
fossem vendidos pela oferta mais alta (...)";

i

SPENSER & SIELGELMAN afirmam que o 
refere-se "(...) ao custo das oportunidades a

ou em outras palavras,
política que se elegeu e a

conceito 
que 

a umarenuncia,
comparação entre a 
política que se abandonou

se

MARTINS, o custo de oportunidade representa 
"(...) o quanto a empresa sacrificou em termos de 

por ter aplicado seus recursos numa

para

remuneração 
alternativa ao invés de outra

ao estudar o tema "preços deMAURO (1991:173ss),

e custo de oportunidade", propOe que a utilizaçãotransferência

do conceito deveria considerar, além da existência de recursos

dealternativas de uso e a possibilidadediferentescom
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diferentes niveis de resultados nessas alternativas^ os seguintes 

pontos:

a) as alternativas devem observar a natureza, o estado 
condição evolutiva da situação em avaiiação. A 

partir do momento em que se decidiu 
capital 
outras

e a
empregar um

numa determinada indústria, já não se tem 
alternativas para aplicação desse capital, 

como, por exemplo, no mercado financeiro. Embora o 
conceito pudesse ser empregado para se avaliar a 

de se investir na indústria em relação ás 
possibilidades, do ponto de vista 

investidor, internamente á empresa não se tem essa 
alternativa e o principal fator que orienta as 
decisões é que ela é realmente uma indústria, que 
tem um propósito a ser cumprido. Esse propósito, 
provavelmente, será diferente de aplicar recursos

decisão
outras do

no mercado financeiro, embora necessite 
atividade para a gestão do empreendimento;

dessa

b) devem ser consideradas somente alternativas viáveis 
e possíveis diante da estrutura operacional do 
negócio;

alternativas devem ser consideradas á 
a serem obtidos,

de insumos consumidos para obtê-los,

luz dos 
desconsiderando-se o 

devido

c ) as
resultados
valor
á diferenciação desse valor entre as alternativas;

devem resultadosd) as alternativas 
diferentes; e

expressar

e) o que ê sacrificado quando da opção de
alternativa é a possibilidade de maiores resultados 

outras oportunidades e, quando a alternativa 
apresenta o melhor resultado, as outras 
relevância, exceto para a avaliação do

uma

em
escolhida 
perdem a 
tomador de decisões.

Ao serem incorporados à estrutura de resultados internos de

uma empresa os preços de produtos gerados por outras empresas no

com os custos incorridosconfrontando-osmercado para

obtém-se uma idéia da capacidade daproduzi-los internamente,

suportar as mesmas condições pelas quais 

sujeitas aquelas empresas. Colocando no mercado o produto

atividade interna em

estão
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determinadopor elas continuamum sobrevivendo,preço,

adaptando-se e desenvolvendo-se, diante de problemas 

de mercado de insumos, de produção etc.

0 emprego desse conceito para intermediar as relações

econômicos,

entre

as áreas significas

fixar nas respectivas áreas os efeitos das decisões 
dos
ineficiências entre as mesmas;

seus gestores, evitando-se o repasse de

orientar os gestores para que sejam tomadas as 
melhores decisões para a empresa; e

um parâmetro de alta qualidade àincorporar
avaliação das decisões tomadas pelos gestores.

No entanto, ê preciso considerar que o conceito é válido

existem alternativas diferentesrea1mentequando para a

utilização dos recursos, bem como quando essas alternativas estãoi

dos gestores. A medida que os gestores têm maisao alcance

revelam-se mais possibilidades de usoautoridade na empresa,

alternativo de recursos. No entanto, quando as alternativas fogem

nào pode serda amplitude da autoridade de um gestor, a sua área 

avaliada pelo uso alternativo de recursos.
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5.4- BASES INFORMATIVAS PARA ft AVALIACAO DE DESEMPENHO

A avaliação de desempenho requer bases informativas

relativas ao desempenho realizado e ao planejado, de modo que

seja garantida a comparabi1idade entre ambos.

As bases para comparação do desempenho realizado devem.

portanto, voltar—se ao caráter futuro do desempenho, ao que se

deseja atingir considerando as condições previstas.

Assim, dados históricos de um determinado período tornam-se

limitados para constituir bases de comparação para o desempenho

realizado num outro período, principalmente porque as condições

(internas e externas) alteram-se constantemente.ambientais não

garantindo a comparabi1idade entre os mesmos.

Segundo HORNGREN (1986:166), "A maior deficiência de se usar

no julgamento do desempenho é que pode haverdados históricos

não reveladas no passado. Além disso, a uti1 idadeineficiências

o passado pode ser diminuída por mudançasda comparação com

tecnologia, no pessoal, nos produtos, naintervenientes na

nas condições econômicas gerais".concorrência, ou

realizadocomparação do desempenhobases de numAs

devem, portanto, reportar—se às dimensõesdeterminado período 

■futuras daquele desempenho, desejável nas futuras operações. Não

"dados históricos" e devem serpodem se caracterizar como

concebidas como um ideal a ser perseguido.

Os orçamentos e padrões de desempenho constituem as bases de 

a avaliação de desempenhos na gestão econômica, 

têm sido defendidos por muitos autores como os principais

comparação para

Ambos

instrumentos de controle de que dispõe uma empresa.
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MARTINS, citado por NAKAGAWA (1987:7), resume essas

proposições, afirmando que "(...) o Orçamento é a grande arma 

de controle de uma empresa. 0 Custo-Padrão não deixa deglobal

espécie de Orçamento, apenas que tendente aser uma forçar o

desempenho da produção, por ser normalmente fixado com base na

suposição de melhoria de aproveitamento dos fatores de produção.

Essa característica de servir também como instrumento psicológico

de motivação pode estender—se ao próprio Orçamento global:

podem-se encontrar exemplos até em que a grande finalidade de sua

elaboração é exatamente a definição de metas a atingir. Por essa

razão, Custo-Padrão e Orçamento estão intimamente ligados.

Inclusive, existente o Custo-Padrão, fácil se torna a elaboração

do Orçamento da parte relativa à produção, bastando apenas a

definição dos volumes de vendas. Assim, vemos que acaba o Custo-

como elemento de base para aPadrão podendo servir tambémi

global tão importante,controleelaboração daquela peça de 

simplificando-lhe sobremaneira a própria construção".

Nesta citação, o autor ressalta a importância dos orçamentos 

e dos padrões para o controle global da empresa, evidenciando a

utilidade da integração entre os mesmos.

estuda a questão da integração entreNAKAGAWA (1987:143)

e orçamentos, donde conclui que *'(...) ela assegura a 

dados e informações orçadas com as reais.

padrões

comparabi1idade dos

melhores condições para as decisões dospropiciando assim,

gerentes".

A seguir, abordaremos os principais aspectos relacionados 

aos padrões e orçamentos,

avaliação de desempenhos na gestão econômica.

como bases informativas para a
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II

3.4.1. PADRÕES

Os padrões envolvem a noção de padrões 

padrão) e monetários (valores-padrão), estes com relação ao custo 

(valor dos recursos) e á receita (valor dos produtos/serviços).

Indicam o modo certo de se fazer as coisas, ou seja, 

referem-se ás dimensões planejada, operacional e qualitativa do

físicos (Índices-

desempenho, no que tange á eficiência das operações.

MATZ, CURRY & FRANK (1978:532) afirmam "(...) custoque

padrão é o custo cientificamente predeterminado para produção de

única unidade, ou um número de unidades do produto, duranteuma

um período específico no futuro imediato. Custo padrão ê o custo

planejado de um produto, segundo condições de operação correntes

e/ou previstas. Baseia-se nas condições normais ou ideais de

eficiência e volume (...)".

DICKEY, citado por NAKAGAWAesse mesmo enfoque,Sob

(1987:91), atribui aos padrões o caráter cientifico, por serem

elaborados segundo conceitos científicos, relativos a áreas como

engenharia, psicologia, administração, contabilidade.

A materialização do conceito de custo-padrâo ocorre por meio

que deve expressar os padrões físicos e deda ficha-padrão,

unidade de produto/serviço, considerando os elementospreços, por

do seu custo (matéria-prima, mão-de-obra etc). Devecomponentes

também incluir os preços ideais do produto/serviço.

Os padrões (físicos e monetários) constituem um sistema de 

o qual, segundo NAKAGAWA (1987:89), pode ser definido 

modelo de avaliação e informação de eventos

padrões,

"(...) umcomo

a um produto ou serviço mensuradoeconômicos relativos em uma
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determxnada data e mercado".

De um sistema de padrões, espera-se que seja possível.

conforme CATELLI (1972:42)s

a determinação dos custos de todos os 
segundos os seus elementos de custo;

produtos,

a comparação dos custos padrões com os reais e a 
apuração das causas de eventuais variações;

a análise da eficiência de cada elemento de 
matéria-prima, mão-de-obra, custos

custo, 
indiretoscomo

de fabricação; e

o controle dos desempenhos realizados em relação 
aos padrões.

Assim, entendemos que os sistemas de padrões voltam-se ao

operacional e permite identificar oscontrole níveis de

eficiência das operações realizadas, através da comparação destas

com os padrões pré-determinados.

São úteis também na fase de planejamento, propiciando bases

antecipadamente para o levantamento e avaliação demensuradas

alternativas operacionais.

Em relação à avaliação de desempenho, os padrões constituem

informativas para a comparação com o desempenho realizadobases

e, portanto, devem:

corretamente o custo dos 
dos produtos/serviços, a fim 

(em termos fisicos

refletir
receita

recursos e a
de que as 
monetários) 

para 
para a

variações
ocorridas numa atividade não sejam repassadas 

garantindo bases válidas e justas

ou

outras, 
avaliação de desempenho;

resultar de estudos científicos que lhe garantam a 
confiabilidade como uma meta a ser permanentemente 
perseguida;
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ser revistos sempre que se alterarem as 
consideradas para o seu estabelecimento5

condições

ser analíticos, espelhando a eficiência 
aos vários elementos de custo envolvidos 
atividades;

relativa 
nas

orientar 
produtos/serviços; e

avaliação dos resultadosa por

deve espelhar as diretrizes, políticas e metas da 
empresa.

5-4.2. ORÇAMENTOS

De acordo com CATELLI (1972:27), "(...) os orçamentos são a

expressão em termos financeiros, dos planos da administração para

a operação da empresa durante um período especifico de tempo" e

funcionam como um instrumento de controle administrativo de três

maneiras:

de organização e direção de um grande
planej amento

"1. como meio 
segmento 
administrativo ?

dedo processo

contínua advertência 
os planos e programas guiando

em procurar2. como
desenvolver 
administração no dia a dia;

uma
a

3. como avaliador da performance real".

Os orçamentos devem, portanto, expressar quantitativamente 

de ação, refletindo as diretrizes, os objetivos, asos planos

estabelecidas para a empresa, para ummetas, as políticas

servindo também para a coordenaçãodeterminado período. e

implantação desses planos.
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Uma das principais funções dos orçamentos consiste na 

coordenação dos esforços que serão desenvolvidos pelas 

Áreas e gestores da empresa, para o atingimento dos objetivos da

diversas

como um todo.empresa Encontra justificativa para a sua

existência a partir da forte interdependência entre as atividades

empresariais, que torna obrigatória uma coordenação entre as

mesmas, de modo que sejam conciliados os seus resultados ao

interesse maior da empresa.

Segundo HORNGREN (1986:166), os orçamentos "(...) mostram

expectativas definidas, que são o melhor gabarito para o

julgamento do desempenho posterior

Entretanto, para atender a esses propósitos, entendemos que

os orçamentos devem manter—se atualizados, por ocasião dos

planejamentos estratégico e operacional, dos replanejamentos

dos ajustes efetuados nos planos, garantindo-seperiódicos,

bases realistas para a avaliação de desempenhos.

Desse modo, garante-se também que as operações sejam guiadas

se alcançados, conduzirão a empresa aospor parâmetros que,

niveis planejados de eficácia.

ressalta que os orçamentos refletemNAKAGAWA (1987:94)

a necessidade que a empresa tem de comunicar aos seus" ( - - - )

qerentes os planos de ação, que se forem executados de acordo com 

as políticas e diretrizes neles embutidos, deverão dar origem a 

resultados operacionais eficientes e eficazes, que mensurados em

financeiros corresponderão às metastermos econômicos ee

que: possibilitarão à empresa atingir sua missão eobj etivos

propósitos básicos".
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Assim, há necessidade de que os orçamentos se apóiem nos 

cientificamente pré-estabelecidos, a fim de sepadrões manterem

realistas expectativas incorporadas poras sistemaum

orçamentário, o qual é definido por NAKAGAWA (1987:94) como

o modelo de mensuração que avalia e demonstra sob um

formato contábil as projeções de desempenhos econômicos e

financeiros. periódicos de uma empresa, que deverão resultar da

execução dos planos de ação por ela aprovados".

Dessa forma, entendemos que o sistema orçamentário exerce.

juntamente com o sistema de padrões, a função contábil de

provisão de informações necessárias ao processo de gestão.

No nivel de um sistema de informações, a elaboração dos

orçamentos compreende, basicamente, duas fases:

a elaboração dos planos 
operacionais requer a seleção de alternativas que 
visem a implementação das estratégias definidas por 
ocasião do planejamento estratégico. A pré- 
orçamentação consiste da interação entre o sistema 
de gestão e o sistema de informações, na fase de 
planejamento operacional, quando do levantamento, 
avaliação e seleção dos cursos de ação 
alternativos. Com base

a) prfe-orcamentacão

previsões doem
comportamento das variáveis internas e externas á 

num determinado período, são feitas 
devem servir à avaliação dessas 

alternativas, em nivel global ou das áreas. Já 
nesta fase, deve-se procurar conciliar os esforços 
setoriais na direção mais favorável à empresa como 

em termos dos resultados desejados. As

empresa, 
simulações que

um todo, 
alternativas 
função das 
globais da empresa; e

devem, portanto, ser avaliadas em 
suas contribuições aos resultados

b) orcamentacão - após selecionadas as alternativas de 
elaborados os planos operacionais que 

orientar a execução das atividades nas 
áreas de responsabilidade. Os orçamentos 

a quantificação desses planos. Seu 
informativo deve compreender aspectos:

ação, são 
deverão 

• diversas 
refletem 
conteúdo
operacionais, como as unidades fisicas e volumes de 
produção, de vendas, de compras etc.; financeiros,
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compreendendo as disponibilidades e necessidades de 
caixa, 
recebimento 
resu1tados
relacionados aos eventos econômicos 
produtos/serviços.

de financiamento,
etc.; e econômico», 
econômicos globais e

prazos de pagamento/ 
contemplando os 

das áreas, 
e aos seus

Tendo em vista que certos custos e receitas variam de acordo

com o volume de produção» que também é variável, faz-se

necessária a incorporação aos orçamentos dessas variações,

garan tindo-se a comparabi1idade entre os desempenhos realizado e

planej ado.

Desse modo, descarta-se a possibilidade de utilização. para

fins de avaliação de desempenho, dos denominados orçamentos

fixos, por não considerarem alterações dos niveis de atividade

orçados.

Por outro lado, os denominados orçamentos flexiveis ou

variáveis consideram alterações nessas variáveis. proporcionando

bases adequadas para a comparação entre os desempenhos planejado

e realizado. Incorporam padrões estabelecidos para um nivel real

de atividade, bem como flutuações nos valores-padrão dos recursos

e produtos/serviços.

tipo de orçamento requer a utilização do conceito deEsse

através da identificação da devariável, marqemcusteio

(receitas menos custos variáveis) dos respectivoscontribuição

produtos ao resultado da atividade.

instrumento fundamental para o exercício do .controleComo

das atividades empresariais e também como bases informativas para 

a avaliação de desempenhos, os orçamentos se relacionam a alguns 

dos requisitos apresentados ao final do Capitulo 4:
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integração §LQ processo de gestão - os orçamentos 
promovem a integração entre as fases do processo de 
9®stão, bem como entre elas e o sistema 
informações. Decorrem dos planos 
servem de guia para a execução das atividades e são 
peças fundamentais para a avaliação e o 
dos desempenhos- Devem, ainda, estar 
prática e
padrões, utilizando-se do mesmo plano

subdivisões

de
operacionais,

controle 
integrados

conceituaimente ao sistema contábil e de
de contas; 

áreas
responsabilidade, centros de custos, de resultados 

de investimentos; dos mesmos conceitos de 
mensuração empregados (custos de oportunidade, 
preços de transferência, margem de contribuição, 
custeio variável, principios de mensuração etc.); 
enfim, sob a mesma base em que for desenvolvido o 
sistema contábil. Dessa forma, garante-se condições 
de comparabi1idade entre os desempenhos planejados 
e realizados, além das necessárias objetividade, 
uniformidade de critérios, controlabi1idade, base 
conceituai única, já discutidas anteriormente. Os 
padrões de desempenho podem se referir ao 
desempenho orçado e ao realizado, para cada 
produto/serviço, considerando dados relativos ás 
especificações, medidas, levantamentos efetuados, 
bem como as diretrizes e políticas estabelecidas 5

das mesmas deem

e

devem ser flexíveis, facilmente 
a novas situações, permitindo ajustes,

flexibi1idade
adaptáveis 
revisões, 
variáveis 
volumes
entre um desempenho planejado e um alcançado;

atualizações sempre que se alterarem as 
consideradas, inclusive em termos de 

de produção, garantindo a comparabi1idade

- devem abranger toda a estrutura 
ou seja, todas as áreas da 

com os seus respectivos

universalidade
organizacional, 
organização identificadas
gestores;

efeitos das decisões - devem 
econômico e

amplitude dos
compreender os aspectos operacional, 
financeiro das atividades;

objetivos devem promover
aos objetivos

orientação para 
coordenação e orientação das áreas 
globais da empresa;

a

expressar expectativas 
com as reais potencialidades de

devemrealistas 
compatíveis 
desempenho, 
de alterações das 
planejamento que os originou;

bem como ser ajustados em decorrência 
variáveis consideradas no

acompanhamento dos aspectospermitir odevem
qual itativos do desempenho: em termos de eficácia,
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ao permitir o acompanhamento do cumprimento dos 
planos e atingimento dos resultados desejados; e em 
termos de eficiência, através da sua integração com 
os padrbes (físicos e monetários), permitindo o 
acompanhamento da forma como são realizadas as 
atividades;

deve abranger uma perspectiva de tempo 
conformidade com o horizonte a que se referem os 
p1anos;

em

deve ser permanente 
permanentes a serem perseguidos, sendo necessário 
um mecanismo que oriente permanentemente a execução 
das suas atividades;

a empresa tem objetivos

execução e controle do
a execução do processo de pré- 

orçamentação e de orçamentação deve ser planejada e 
controlada, de forma a se adequar ao contexto onde 
se insere- Com relação a esse aspecto, 
ressaltarmos que, assim, como qualquer 
de gestão, os orçamentos devem se adaptar ao 
contexto onde se inserem, passando por um período 
de maturidade, que se associa à habilidade das 
pessoas em lidar com tal instrumento. MATZ, CÜRRY & 
FRANK (1978:435) advertem que a implantação de um 
orçamento leva tempo, fazendo-se necessária uma 
constante educação orçamentária. Destaca-se, assim, 
a necessidade de planejamento, execução e controle 
do próprio processo orçamentário, que, devido a 
algumas de suas pecu1iaridades (coordenação global, 
aspecto econômico, informativo etc-), caberia á 
área de controladoria da empresa.

planej amento-
orçamentário

processo

cabe 
instrumento
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5-5- EVIDENCIACftO DAS CAUSAS DE VARIAÇÕES NO DESEMPENHO

O controle exige a correção de eventuais desvios, que

requer o levantamento de alternativas de solução. Para esse

propósito, é fundamental o conhecimento das razões que motivaram

tais desvios, de forma analítica, a fim de se atuar efetivamente

sobre as suas origens.

As divergências entre os resultados planejados e os

realizados ocorrem, basicamente, devido aos seguintes fatores:

alterações nos preços dos recursos e produtos/ 
serviços, em função da inflação especifica desse^ 
elementos;

ajustes efetuados 
forma a adequá-los

planos
novas

alteraçftes ou 
originais, de 
realidades;

nos
a

atingimento de niveis de atividade diferentes dos 
planejados, em termos de quantidades ou volumes de 
produtos/serviços;

eficiência relativa â execução das operações, em 
níveis diferentes dos planejados? e

obtidos para os recursos, produtos epreços
serviços, divergentes dos padrões.

Para a avaliação de desempenhos, à luz da gestão econômica, 

a evidenciação das variações decorrentes dessesê necessária

seguinte decomposição dos orçamentos.fatores, por meio da

ponderados aos padrões de desempenho:

os orçamentos originais 
os planos operacionais quantificados 

e monetariamente, através de Índices e 
padrão adequados ao período a que se 

portanto, o que deve 
execução das atividades, a fim de que

orçamentos originais 
refletem 
física 
valores
referem. Expressam, 
seguido na

ser
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contribuam
objetivos globais da empresa. Considera-se, 
sua elaboração: os volumes previstos originalmente, 
os indices-padrão e os valores-padrâo;

orçamentos corrigidos - resultam dos 
valores constantes dos orçamentos
adequando-os á época da realização dos planos, na 
fase da sua execução. Refletem os planos originais 
atualizados pelos preços padrbes vigentes quando da 
sua realização. Considera-se, para a 
elaboração: os volumes originais e indices-padrão, 
ajustando-se apenas os valores-padrSío, de acordo a 
inflação especifica nos preços de cada recurso, 
produto e serviço;

da melhor forma para o atingimento dos
para a

ajustes dos
originais,

sua

orçamentos a j Listados resultam do ajuste nos 
orçamentos corrigidos, contemplando as alteraç&es 
nos planos originais, efetuadas na intenção de 
adequá-los a uma nova realidade. Os orçamentos 
ajustados justificam-se pela dinâmica empresarial, 
que impacta a situação do sistema empresa de tal 
forma que torna necessário que esteja respondendo 
permanentemente ás pressões ambientais, mantendo-se 
no rumo dos seus objetivos. Essas press&es podem 
impactar tanto o planejamento estratégico como o 
operacional, exigindo novos planejamentos, 
replanejamento da situação inicialmente desejada, a 
implementação ou correção de programas etc. No 
entanto, GUERREIRO (1989:297ss) alerta-nos para o 

a utilização do conceito 
as modificações introduzidas não 

de alterações significativas 
comportamento das variáveis do âmbito externo 
portanto, que ficam mantidas 
estratégias e metas do orçamento original e que as 
modificações são temporárias”. De fato, entendemos 

modificações significativas requerem

o

fato de que 
pressupõe que 
decorrem no

e,
politicas,as

oque
replanejamento de uma situação, considerando novas 
realidades ambientais, e ensejam a elaboração de

planos, politicas, metas 
orçamentos.

para a avaliação e controle de
reside em identificar a capacidade de

novas estratégias, 
conseqüentemente,

e.
Suanovos

importância 
desempenho
adaptação da empresa, das áreas e dos gestores ás 

mudanças ambientais, impelindo-os
equi1ibrio

continuas 
buscarem ou 
necessário para 
considerando

a
internomanterem o

a continuidade da 
seus objetivos

empresa, 
metas

Nesses orçamentos, são ajustados 
de desempenho (fisicos e

eos
predeterminados•

indices-padrão 
monetários), os volumes orçados e outras variáveis,

novas realidades observadas que 
decisões de ajustes nos planos. Para a

os

em função das 
j ustificam
sua elaboração, considera-se, portanto, os volumes
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ajustados, os índices-padrào ajustados e os 
valores-padrão dos orçamentos corrigidos;

mesmos

padrões resulta dos orçamentos ajustados, 
os niveis reais de atividade 

relativos ao periodo de execução. 0 atingimento de 
niveis de atividade diferentes dos orçados 
originalmente (expressos nos orçamentos ajustados), 
em termos de volumes de produção, ocasiona 
alterações nos resultados previstos, cujo impacto 
deve ser evidenciado. Os orçamentos traduzidos para 
o volume realmente atingido espelham os resultados

considerando

que deveriam ocorrer dentro daqueles novos níveis 
de atividade. Para a sua elaboração, devem 
considerar os mesmos Índices e valores-padrão 
relativos aos orçamentos ajustados, modificando-se 
apenas o volume orçado para o real.

real a valores-padrão - refere-se à quantificação 
do desempenho realizado no respectivo período 
orçado, considerando-se alterações nas quantidades 
fisicas de recursos consumidos. Refletem 
eficiência relativa às operações, considerando os 
volumes e índices realmente atingidos. Para a sua 
elaboração, devem ser considerados os volumes 
realmente alcançados, os índices realmente obtidos 

mesmos valores- padrão relativos aos 
orçamentos ajustados.

a

e os

a indices-padrão - refere-se á quantificação 
do desempenho realizado considerando-se

nos preços dos recursos, produtos e 
Considera-se, para elaborá-lo, os volumes 

realmente obtidos, mantendo-se 
indices-padrão nos níveis dos orçamentos ajustados.

real
as

alterações 
serviços. 
e valores os
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Da comparação entre esses orçamentos, evidenciam-se as

variações ocorridas num determinado período, que podem ser assim

expressas:

VARIAÇAO DE INFLAÇAO ■ ORÇAMENTO ORIGINAL - ORÇAMENTO CORRIGIDO

Reflete os desvios ocorridos entre os Índices de inflação 
planejados e os realmente ocorridos, especificamente para cada 
recurso e produto/serviço.

VARIAÇAO DE AJUSTE DE PLANOS - ORÇAMENTO CORRIGIDO - ORÇAMENTO
AJUSTADO

Reflete os desvios relativos aos ajustes efetuados nos orçamentos 
originais, em função de necessidades temporárias de modificações 
nos mesmos, a fim de que sejam atingidos os objetivos e metas 
inicialmente determinados.

= ORÇAMENTO AJUSTADO - PADRAOVARIAÇAO DE VOLUME

Reflete os desvios ocorridos em função do atingimento de 
de produção divergentes dos planejados.

volumes

REAL A VALORES PADRAOVARIAÇAO DE EFICIÊNCIA * PADRAO

ocorridos entre os níveis de eficiênciaReflete os desvios 
desejados e os realmente alcançados.

PADRAO - REAL A ÍNDICES PADRAOVARIAÇAO DE PREÇO *

desvios ocorridos em função da obtenção de preçosReflete os 
diferentes dos planejados.

«= VARIAÇAO DE INFLAÇAO + VARIAÇAO DE AJUSTES + 
+ VARIAÇAO DE VOLUME + VARIAÇAO DE EFICIÊNCIA + 
+ VARIAÇAO DE PREÇO

VARIAÇAO TOTAL
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O modelo de informação genérico para a gestão econômica pode

ser visualizado na Figura 5.2. Esse modelo integra-se ao processo

de gestão, através dos conceitos de orçamento original, orçamento

corrigido, orçamento ajustado, padrão e real, contemplando as

variações de inflação, de ajuste dos planos, de volume, de

eficiência, de preço e total.

Incorpora, também, a equação de resultados que representa o

modelo de decisão econômica dos gestores.
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5.6. ALGUNS PRINCÍPIOS PARA £ AVALIACAO DE DESEMPENHOS NA GESTÃO 

ECONOMICA

Diante das considerações efetuadas até este momento,

identificamos alguns princípios genéricos que orientam a

avaliação de desempenhos na gestão econômica, 

se refiram aos modelos de decisão, mensuração ou informação.

agrupados conforme

5.6.1. RELATIVOS AO MODELO DE DECISÃO

Um modelo de decisão pode ser conceituado como uma

representação abstrata da forma como são tomadas decisões.

A avaliação de desempenho está intimamente relacionada ao

processo decisôrio dos gestores, devendo, portanto, integrar-se a

acionando um sistema de decisões, quandoesse processo,

detectados problemas, e oferecendo suporte informativo à busca de 

soluções. Noutras palavras, a avaliação de desempenho deve estar

de planejamento, execução e controle dosintegrada às fases

desempenhos.

gestão econômica, os seguintes aspectos.Para fins de

p-g» 1 acionados ao modelo de decisão, devem orientar a avaliação de

desempenho na empresa:

o foco de atenção para a tomada deatividades
decisões na empresa são as atividades operacionais, 

delas se originam os resultados globais daporque 
empresa;

econômicos por ser a empre^ umaconceitos
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entidade 
tomadas 
visando
garantir a continuidade do empreendimento5

econômica, 
devem se basear em

as decisões que nela
conceitos econômico», 

a obtenção de resultados suficientes para

são

otimização do resu1tado econômico decisões
econômicas devem buscar a otimização dos resultados 
das atividades. Parâmetros operacionais e 
custos são parciais, incompletos e insuficientes 
para esse propósito;

de

efeitos das decisões - 
os efeitos de uma 
atividades, 
financeira e econômica;

devem ser considerados todos 
única decisão sobre 

suas dimensões
as

operacional,em

qualidade do desempenho 
incremento qualitativo das atividades, em seus 
niveis de eficiência e eficácia relativas 
desempenho planejado e ao realizado. A eficiência 
revela-se no consumo de recursos em conformidade

refere 
dos 

visem

as decisões devem visar o

ao

com os padrões; enquanto que a eficácia se
atingimento dos resultados constantes 

orçamentos, evitando-se comportamentos que 
superação de metas, que nem sempre revertem-se em 
benefícios globais para a empresa;

ao

o modelo de decisão econômica deveuniversalidade 
ser único para todos os gestores da empresa, 
virtude da natureza semelhante das atividades;

em

custo de oportunidade - havendo possibilidades de 
usos alternativos de recursos, os desempenhos devem 
ser avaliados mediante a aplicação do conceito de 
custo de oportunidade.

5.6.2. RELATIVOS AO MODELO DE MENSURAÇftQ

pode ser entendido comode mensuraçãoUm modelo uma

abstrata de como são medidos ou quantificados osrepresentação

atributos de algum objeto.

Basicamente, a avaliação de desempenho para gestão econômica 

resultados gerados pelas atividades associadas àsbaseia-se nos

de responsabi1idade dos gestores, que requer a mensuraçãoáreas
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dos desempenhos em termos físicos e monetários.

Na seção 5.3.3, apresentamos um conjunto de princípios que 

a mensuraçào dos custos, receitas 

empresa. Além daqueles princípios, 

os seguintes

devem nortear e ativos da

devem ainda ser considerados

aspectos relacionados ao modelo de mensuração

necessário á avaliação de desempenhos para gestão econômicas

integração o modelo de mensuraçâto deve estar 
integrado aos modelos de decisão e informação;

base nas atividades - a mensuração dos resultados 
deve basear—se nas atividades operacionais, por 
serem estas a origem desses resultados e, portanto, 
o foco de atenção do trabalho administrativo;

precisão das medidas 
gerados pelas atividades deve ser a mais correta 
possível, de forma a espelhar o valor econômico dos 
recursos, produtos e serviços;

a mensuração dos resultados

efeitos das decisões - devem ser mensurados os 
efeitos econômicos de caráter operacional 
financeiro, relativos às decisões tomadas pelos 
gestores;

e

preços de transferência 
produtos/serviços entre as atividades deve basear— 
se em preços-padrão validados pelo mercado, sendo o 
custo
avaliação das 
al ternativas 
serviços 
forma justa, 
eficiências
origens (áreas, atividades);

a transferência de

de oportunidade o mais adequado para a 
decisões tomadas diante de outras

existentes. O repasse de produtos/ 
entre atividades deve ocorrer, assim, de 

fixando-se ganhos ou perdas 
ou ineficiências em suas respectivas

com

custos fixos não deve havertratamento dos
rateios de custos indiretos entre produtos/serviços

atividades áreas de 
devendo ser identificados com o

entre easou
responsabi1idade, 
seus respectivos responsáveis;

contribuição das atividades ao resultado global 
mensuração do desempenho deve espelhar a 
contribuição para a formação do resultado econômico 
da empresa;

a
sua
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base conceitua 1 uniforme todos os eventos 
semelhantes devem ser mensurados sob uma mesma base 
conceituai. A quantificação dos planos, expressa
através dos orçamentos e padrões, deve ter por base 

mesmos conceitos e princípios de mensuração 
desempenho realizado;
os do

expl i ci tacão e compreensão dos 
conceitos de 
compreendidos 
conceitos devem

conceitos
mensuração devem ser explícitos e 
pelos usuários da informação. Esses 

lógicos,
inteligíveis, sem assumir um caráter dogmático.

os

racionaisser e

5.6.3. RELATIVOS AO MODELO DE INFQRMACftO

Um modelo de informação pode ser entendido como uma

de como devem serrepresentação abstrata concebidas as

informações, orientando a estruturação do sistema de informações

da empresa.

um recurso da empresa, que permite aUma informação ê

a comunicação e a dinâmica dos seus subsistemas. 0integração,

informações da empresa assume, portanto, grandesubsistema de

diante da sua influência sobre o funcionamento dosimportância

seus demais subsistemas, principalmente sobre o de gestão.

E essencial na empresa a preocupação com a informação, em

de utilidade, conteúdo, disponibi1izaçâo, oportunidade etermos

custo/benefleio.

de avaliação de desempenho, a informação devePara fins

fielmente uma realidade. A avaliação de desempenhorepresentar

julgamento sobre um desempenho, 

padrões prê-estabelecidos.

diante decompreende um

E para que esseexpectativas ou

julgamento seja correto, as informações sobre desempenho devem 

perfeito conhecimento da realidade das atividadespropiciar um
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relativas a esse desempenho.

Visando suprir necessidades dos gestores nas fases de 

planejamento, execução e controle das atividades, as informações 

sobre desempenho devem ser inteligiveis, baseadas em conceitos

racionais de mensuração, que façam sentido lógico 

Mais prejudiciais do que a ausência de informações sâfo 

informações que distorcem ou levam a uma interpretação errônea de

aos seus

usuários.

realidade, induzindo sutilmenteuma comportamentosa

aparentemente corretos, que, na verdade, destoam dos reais

interesses da empresa.

Para que a informação atenda a tais propósitos, ê

fundamental que um modelo de informações incorpore os seguintes

aspectos, relacionados à identificação, acumulação e comunicação

das informações sobre desempenho:

o modelo de informação deve estar 
integrado aos modelos de decisão e mensuração;
integração

segmentação da empresa em áreas de responsabi1idade 
- a empresa deve ser dividida em áreas

forma
de

permitir
atividades

deresponsabi1idade, 
identificação dos custos e receitas das

respectivos

a a

gestores, 
seus

de acordo
permitindo que atuem no sentido de otimizar o 
resultados;

com os seus

centros de custos, de resultados e de investimentos 
- as informações sobre custos e receitas devem ser

conceitos de centros de
conforme 

pelos 
avaliação de 

responsabi1idade devem 
centros de resultados

acumuladas segundo os
de resultados e de investimento,

de controle definidas
custos,

necessidadesas
Idealmente, para 

as áreas de
agestores, 

desempenhos, 
corresponder
investimentos, pois o conceito de centros de custos 
não preenche os seus requisitos;

deea

uniforme sobre os desempenhosconceituaibase
planej ado
sobre os desempenhos planejado e realizado deve

e realizado - a produção de informações
se
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utilizar da mesma base e 
garantindo a comparabi1idade entre os mesmos;

estrutura conceituai,

çontribuição das atividades ao resu1tado qloba 1 da 
empresa —
evidenciar a contribuição das 
resultado global da empresa, requerendo 
identificação de efeitos econômicos dos aspectos 
operacionais e financeiros das atividades;

as informações sobre desempenho devem
atividades ao

a

bases informativas para a comparação entre os 
desempenhos planej ado e rea1izado - o modelo de 
informação
evidenciar, analiticamente, as causas das variações 
entre os desempenhos planejado e realizado, segundo 
os conceitos de orçamentos flexíveis, padrões e 
equação de resultados, apresentados na Seção 5.5, 
que provêm bases para comparação com o desempenho 
realizado;

deve ser estruturado de forma a

eficácia e eficiência - 
desempenho devem espelhar as 
qualitativas, ou seja, a eficácia 
relativas às operações, de acordo com 
planej ados;

as informações sobre 
suas dimensões 

e eficiência 
os níveis

as informações sobre desempenho 
por canais que permitam ações 

em tempo hábil para a implementação de 
(a nível de planejamento ou

oportunidade — 
devem transitar 
oportunas, 
eventuais correções 
execução);

e suporte ao sistema de decisões - 
sobre desempenho devem acionar e

devem 
autoridade

acionabilidade
informações

suportar um sistema de decisões e, portanto, 
ser direcionadas às pessoas que possuem 
e influência sobre as variáveis que requerem ações.

as
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3.7. ABORDAGEM SISTÊMICA SOBRE O PROCESSO QE AVALIACAO BE

DESEMPENHOS PARA GESTÃO ECONOMICA

A avaliação de desempenho ê um processo que 

elementos próprios de uma avaliação em sentido genérico, 

objetivos, objetos, padrões de comparação, critérios,

incorpora os

ou sejas

conceitos,

principios e um juizo de valor.

A luz da gestão econômica, entendemos que esses elementos

contemplam, basicamente, os seguintes aspectos, que resumem

algumas proposições estudadas neste Capitulo:

a) obj etivos s servir como um instrumento de gestão dos 
desempenhos, permitindo uma atuação eficaz dos 
gestores sobre os resultados econômicos das 
atividades associadas às áreas de responsabilidade. 
A avaliação de desempenho das áreas de
responsabi1idade ocorre mediante a comparação das 
expectativas de desempenho pré-estabe1ecidas com os 
desempenhos realmente alcançados, servindo também 
como um parâmetro para a avaliação dos gestores. 
Fundamentam-se esses objetivos nos conceitos de 
"accountabi I i ty *' 
como um instrumento 
necessidades do 
subsidiar
de execução e de controle;

e nos seus propósitos de servir 
à gestão, visando 

processo gerencial ao acionar e 
um sistema de decisões de planejamento,

suprir

os desempenhos das 
paralela e diferentemente 

resultados, que se relaciona aos 
produtos/serviços gerados pelas diversas atividades 
e eventos econômicos;

áreas desãob ) obj etos:
responsabi1idade, 
avaliação de

da

constituídos pelos 
monetários), que 

metas, politicas, 
desejados nas

comparaçãodec ) padrões
orçamentos e padrões (fisicos e 

diretrizes, objetivos, 
eficácia e eficiência

refletem 
niveis de

Se bem concebidos,
com

da empresa.operações
orçamentos e padrões guardam consonância 
estratégias da empresa, o que torna a avaliação

gestão econômica um mecanismo

os
as
de
dedesempenhos na 

controle operacional e estratégico;
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d) critérios. conceitos e princípios 
estrutura 
constituem 
princípios que norteiam a avaliação de 
para gestão econômica; e

toda a base e 
conceituai apresentadas neste Capitulo 
o conjunto de critérios, conceitos e

desempenhos

e) juízo de valor 
qualidades dos 
conceitos de eficácia e 
operações, sobre os quais estrutura-se todo o 
modelo. 0 processo completo de avaliação de 
desempenhos ocorre, portanto, no nivel do sistema 
de informações e do sistema de gestão. O modelo 
apresentado visa suprir necessidades informativas 
para gestão dos desempenhos.

refere-se a conclusões sobre 
desempenhos, contemplando os 

eficiência relativa às

□ processo de avaliação de desempenhos foi ilustrado

graficamente na Figura 4.2 (apresentada na Seção 4.5 do Capitulo

4), sendo caracterizado, basicamente, pelos seguintes pontos:

obtenção, tratamento e comunicação das informações 
sobre desempenho, que ocorrem no nivel do sistema 
de informações, apontando os efeitos das decisões 
dos gestores;

interpretação dessas informações e conclusão 
a qualidade do desempenho, que ocorrem no nivel 
sistema de gestão, na figura dos gestores;

sobre
do

processo de avaliação de desempenhos, à luz daAssim, um

abordagem sistêmica, podegestão econômica e sob seruma

o processamento de alguns "inputB" com 

aerar certos "outputs", de forma integrada aos 

subsistemas de informação e de gestão.

aentendido como

finalidade de

processo são dados extraídos de umadesseOs "inputs"

através de sensores que identificam as variáveis querealidade,

serão tratadas pelos sistemas, em nivel planejado e realizado. Os

fenômenos observados devem espelhar com a maior precisão possível

de forma a garantir a confiabilidade dasessa realidade,

257



informações sobre desempenho que serão geradas a partir do

tratamento desses dados.

Após a identificação dos fenômenos (transações) relativos Às

atividades, efetuam-se as suas mensurações, quantificando-os

fisica e monetariamente, conforme os princípios e conceitos

estudados. A mensuração desses fenômenos envolve a quantificação

dos planos, materializada em f ichas-padrão do orçado e do

realizado (sistemas de orçamentos e padrões), e a quantificação

do desempenho realizado (sistema contábil).

Mensurados monetariamente, esses fenômenos são, então,

e acumulados conformeclassificados, segundo um plano de contas,

os conceitos de áreas de responsabilidade, centros de custos, de

resultados e de investimentos.

em que os desempenhos vão sendo realizados, osAo tempo

ser atualizados e ajustados,planos e os orçamentos devem

flexíveis (orçamentode orçamentosos conceitosconforme

constituindo as basescorrigido, ajustado) e padrões.original,

para a comparação com o desempenho realizado.

a comparação entre o desempenho realizado e o 

planejado, no nivel das áreas de responsabilidade, de forma a se

desvios e as suas causas, que são os

E efetuada

identificar eventuais

efeitos das decisões produzidas pelos gestores, durante a fase de ’ 

execução do processo de gestão.

correspondem ás variações de inflação, dedesviosEsses

ajuste dos planos, de volume, de eficiência e de preço, 

o sistema de informações na forma de relatórios sobre desempenhos

deixando

e resultados.

relatórios, os gestores interpretam osdessesDe posse

258

I



efeitos de suas decisões e das tomadas pelos gestores gue a 

subordinados,

ele

estão concluindo sobre qualidades (eficácia e

eficiência) dos desempenhos, evidenciadas pelas informações. 

Neste ponto, encerra-se o processo de avaliação de desempenhos.

Os "outputs" desse processo referem-se, portanto, às

conclusões obtidas pela interpretação das informações extraidas

da comparação dos desempenhos planejado e realizado. Além desse

aspecto, devem também ser considerados como "outputs" do processo

impactos comportamentais produzidos por essas conclusões,os em

termos de motivação sobre as pessoas envolvidas, reforçando a

idéia da importância das informações sobre desempenho como

elementos que induzem o comportamento individual.

nos julgamentos que fazem acerca de qualidadesBaseando-se

de um desempenho, os gestores identificam eventuais problemas. Se

identificados problemas, como, por exemplo, desvios relevantes ou

aproveitadas, cabe aos gestoresoportunidades oa serem

alternativas de ação, visando a solução oulevantamento de

correção desses problemas. Essas alternativas devem ser avaliadas

implementando-se a que mais contribua para ae selecionadas,

solução do problema identificado.

processo de controle, as ações corretivas 

referir tanto ao ajuste do desempenho que vem sendo

Finalizando um

podem se

quanto à correção de rumos pré-definidos. Sempre que 

relativas ao planejamento (estratégico ou

realizado

efetuadas mudanças

revistos os orçamentos e padrões.devem seroperacional) ,

que as bases para a avaliação dedessa forma,Garante-se,

desempenho mantenham—se 

realistas e comparáveis aos desempenhos observados.

atualizadas, dentro de expectativas
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5.B. RESUMO g PRINCIPAIS CONCLUSÕES

Em linhas gerais, caracterizam o modelo 

enfoque econômico, 

resultados com base em atividades; e a sua integração 

de gestão empresarial.

apresentado: o

que sustenta o conceito de mensuraçâo de

ao processo

Operacionalmente, os conceitos de "avaliação de

resultados" e de "avaliação de desempenhos" ocorrem de forma

simultânea, visando suprir necessidades informativas da gestão

econômica, otimizar contribuição dosprocurar aao

produtos/serviços, dos eventos econômicos, das atividades e das

suas respectivas áreas aos resultados globais da organização.

A utilização do conceito de resultado econômico requer a

de modo a expressar a realidadecorreta mensuraçâo.sua

operacional, financeira e econômica das atividades 

permitindo uma atuação gerencial sobre as mesmas. Na Seção 5.3.3,

empresariais,

principios que devem ser observados para talelencamos alguns

mensuração.

da complexidade para se estabelecer o resultado- Apesar

ideal da empresa, existe um resultado minimo que deve assegurar a 

dos ativos consumidos no processo produtivo, bem como 

nivel macro da empresa, retornos suficientes para 

capital investido no empreendimento.

reposição

garantir, em

manter o
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Assim como podem ser associados às atividades, os

resultados econômicos podem ser dimensionados segundo

amplitude, a natureza, a ocorrência, o tempo e a qualidade dessas

a

atividades -

- A forte interdependência entre as atividades empresariais

requer o estabelecimento de preços para a transferência de

produtos/serviços entre as mesmas- Para o estabelecimento desses

preços, os métodos baseados no mercado constituem a melhor fonte,

sendo que o conceito de custo de oportunidade deve ser utilizado

quando houver mais de uma alternativa para o emprego de recursos

pelos seus respectivos gestores.

necessidade de se isolar atividadesApesar da ou

(ciclos econômicos, áreas deatividadesconjuntos de

sejam geridas, é fundamental umaresponsabilidade) para que

seus resultados a nivel macro da empresaadministração dos 

função que cabe à área de Controladoria.

- A responsabilidade pela formação do resultado econômico ê 

dos próprios gestores das atividades que o geraram, segundo a 

autoridade que lhes foi delegada, e limita-se por um conjunto de 

variáveis que estão sob o seu efetivo controle. A identificação e

resultados das atividades devem, portanto, se 

conceito de áreas de responsabilidade, estruturadas,

centros de resultados

acumulação dos

basear no

sob a forma de deeidealmente,

investimentos.
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As bases informativas para a avaliação de desempenho 

padrões, que devem 

expectativas desejáveis em relação ás 

de eficácia e eficiência,

desempenhos realizados, a fim de 

evidenciadas as causas de eventuais variações entre os mesmos.

correspondem aos orçamentos e espelhar
corretamente atividades,
em termos com as quais deverão ser

confrontados os que sejam

A evidenciação das causas das variações entre 

desempenhos planejado e realizado ocorre mediante utilização dos 

conceitos de orçamentos originais, corrigidos, ajustados

os

e

padrões em confronto com os volumes, Índices e preços realmente

obtidos nas operações - originando as variações de inflação, de

ajuste de planos, de volume, de eficiência e de preço.

- Alguns princípios para avaliação de desempenhos na gestão

econômica podem ser delineados segundo os modelos de decisão, de

e de informação que orientam tal processo, conformemensuração

apresentados na Seção 5.6.

Sistematicamente, o processo de avaliação de desempenhos

econômica ocorres em nível informativo, através dana gestão

informaçõese comunicação de sobretratamentoobtenção,

apontando efeitos das decisões dos gestores; e em 

através da interpretação e conclusão acerca

desempenho,

nivel gerencial,

informações, visando novas tomadas de decisões, ü modelodessas

necessidades informativasprocura suprirapresentado para

gestão econômica.avaliação de desempenhos na
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CONCLUBOES



CONCLUSÕES

As conclusbes seguintes extraem-se da comparação entre

características do modelo apresentado e requisitos necessários

para a implementação do conceito de avaliação 

conforme estudado no Capitulo 4:

de desempenho,

Capacidade de proporcionar julgamentos válidos e justos A

validade de um modelo de avaliação relaciona-se ao atendimento

dos objetivos para os quais foi projetado, em termos dos

resultados que deve produzir num determinado contexto. No

contexto empresarial, um modelo de avaliação de desempenhos visa

orientar esse processo de avaliação, cujos resultados referem-se

aos julgamentos que os gestores fazem sobre atributos desses

desempenhos- Esses julgamentos devem ser justos e válidos para a

eficaz desses desempenhos. Devem se basear, portanto.gestão em

informações corretas sobre a realidade das atividades que comp&em

Basicamente, o modelo apresentado objetivaesses desempenhos, 

propiciar condiçdes, em termos informativos, para que um processo

produza resultados (julgamentos)de avaliação de desempenhos

e válidos para uma gestão eficaz desses desempenhos naj ustos

empresa.

instrumento de gestão - Integrado ao processoConcepção como um

o modelo procura suprir necessidadesde gestão empresarial, 

especificas

controle), em termos da informação requerida sobre a qualidade de

de cada uma de suas fases (planejamento, execução e
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um desempenho- Atende, assim, Às características de utilidade que 

possuir um instrumento de gestão. Concebido dessa forma, o 

modelo incorpora conceitos e princípios que permitem não somente

deve

aferição do grau dea eficácia atingido pelas áreas de

responsabilidade, em suas atividades, mas, principalmente, o

estímulo do seu comportamento nesse sentido.

Explicitação e formalização do processo 0 modelo prevê,

necessariamente, que o processo de avaliação de desempenhos sej a

explicito e formal. Em virtude de alguns conceitos utilizados,

tais como o de orçamentos flexíveis e padrões, são necessários,

conhecimentos e habilidades para seremalém da sua formalização,

manipulados- A implementação do modelo prevê a sua integração

aos modelos de decisão, mensuração e informação, que também devem

ser explícitos em termos de conceitos e princípios incorporados.

ao processo de gestão - O modelo utiliza como bases 

informativas: o desempenho planejado, expresso por meio de planos

Integracão

e quantificado pelos sistemas orçamentários e sistemas de 

desempenho realizado, identificado e quantificado 

bases conceituais. Mediante a comparação entre esses

padrões; e o

nas mesmas

extrair informações que permitamê possível se

qualidades (eficácia 

desempenho. Essas conclusftes são essenciais para se identificar a

oportunidade de se

desempenhos,

eficiência) doesobreconclusões

decidir, retomando-se umanecessidade ou

reorientando-se o desempenho para outras situações,situação ou

ou seja, pelo exercício do controle das atividades empresariais.
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Efeitos das decisões - O modelo identifica os impactos econômicos 

das decisões operacionais e financeiras,

a avaliação de desempenhos. Procura, ainda, associar 

efeitos aos seus respectivos responsáveis, de modo que nâo 

repassados a outras áreas ou atividades, garantindo bases 

e válidas para que sejam avaliadas.

provendo bases completas

para esses

sejam

justas

Conteúdo informativo - Essencialmente, o modelo reveste-se de um

caráter informativo, capaz de acionar e suportar um sistema de

decisões (de planejamento, de execução e de controle). A partir

da identificação de desvios e de suas respectivas causas

(inflação, ajustes de planos, volumes, eficiência e preços), o

modelo procura suprir necessidades informativas relacionadas á

identificação de problemas, ao levantamento de alternativas de

escolha entre essas alternativas. Constituisolução, á um

"feedback" sobre decisões tomadas, inclusive emmecanismo de

relação às corretivas e de planejamento.

dos objetos - Os objetos de avaliação de desempenhoRelevância

gestão econômica são as atividades associadas às áreas de 

Essas atividades impactam decisivamente

para

responsabi1idade. o

como estão associadas àssistema global e.desempenho do 

responsabilidades dos gestores, de acordo com uma estrutura

a sua avaliação permite que decisões corretivasorganizacional,

sejam acionadas pelos próprios responsáveis por essas atividades.

implementar efeitosdevem ter a autoridade suficiente paraque

práticos a partir dessa avaliação. Embora o objeto do modelo seja

responsabilidade,sendo o desempenho das áreas dedefinido como
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ressaltamos que, para esse propósito, é fundamental a 

paralela do

utilização

conceito de "avaliação de resultados". Assim, são

contemplados, além dos aspectos relativos às áreas de

responsabi1idade, os relacionados aos eventos econômicos e aos

produtos/serviços. Além disso, a avaliação de desempenho das 

áreas de responsabi1idade constitui parâmetro para a avaliação de 

desempenho dos seus respectivos gestores. Ressaltamos, no

entanto, avaliação de desempenho das áreas deque a

responsabilidade, em relação à avaliação de desempenho dos seus

gestores, é melhor concebida apenas como um parâmetro do que

como um modelo que procura fechar um conceito sobre o desempenho

dos gestores.

entre objetos e padrões - 0 modelo prevê queComparabi1idade os

desempenhos planejado e realizado sejam mensurados sob uma mesma

bem como sejam tratados, em termos informativos,base conceituai,

de identificação, acumulaçãoconceitos esob mesmosos

das informações sobre desempenho. Além disso,comunicação

incorpora mecanismos (orçamentos flexíveis e padrões) que exigem 

atualizações e ajustes sempre que forem modificadas as condições

elaborados, a fim de se garantir que 

reais expectativas de desempenho. Alterando-se

desempenho planejado

foramsobre os quais

representem as

consideradas no planejamento, ovariáveis

comparabi1idadepreservando a com ossuadeve ser revisto,

desempenhos alcançados.

econômica do desempenho - Esse requisito consiste na 

para a mensuraçâo e avaliação de desempenhos

Mensuracão

orientação geral
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gestão econômica, que já ressaltamos como essencialpara para a
garantia da continuidade consequentemente, eficácia 

0 conceito de resultado econômico é aplicado em 

fatores, dentre os quais, o de representar a

da

empresa. função

de vários melhor

medida da eficácia empresarial. Outra vantagem da utilização do 

refere-se ao fato de tornar possível aconceito comparação de

atributos físicos entre objetos diferentes, traduzindo-os a um

denominador comum e, dessa forma, constituindo bases comparativas

entre diversas dimensões do desempenho (global, das áreas e dos

gestores; operacional, financeiro e econômico; planejado, em

realização e realizado; curto, médio e longo prazos; eficácia e

eficiência). Através da utilização do conceito de resultado

econômico baseado em atividades, identifica-se a contribuição das

áreas de responsabilidade aos resultados globais da empresa.

das medidas de desempenho A objetividadeObjetividade

corresponde à não existência de julgamentos subjetivos, parciais, 

sobre as medidas dos desempenhos. Nesse sentido, o modelo pauta-

econômicos, que, validados pelo mercado,se pelos conceitos

minimizar os efeitos desses fatores na mensuração dosprocuram

desempenhos planejado e realizado.

melhores decisões - O conceito de custo deOrientação para as

modelo, constitui importanteincorporado pelooportunidade,

de estimulo às melhores decisões para a empresa. Alémmecanismo

o modelo considera a otimização do resultado das áreasdisso,

como o objetivo crucial que, se atendido,

desempenho. Evitam—se, dessa forma, ações que

caracteriza a eficácia

procuremdo seu
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maximizar resultados parciais , não correspondem,que

necessariamente, a benefícios para a empresa como um todo. Já 

planejamento

no

deve-se buscar soluç&es que otimizem tais

resultados. 0 planejamento participativo leva os gestores a

preocuparem-se não somente com a execução das atividades que

estão sob a sua responsabi1idade, mas também com o seu

planejamento e controle.

Orientação para a identidade de objetivos - Orçamentos e padrões

materilizam os desempenhos desejados pela empresa e decorrem dos

planos estratégicos e operacionais, onde devem ser conciliados os

interesses e objetivos das áreas, com o intuito de contribuírem

idealmente para o desempenho global da empresa. Assim, a correta

utilização dos conceitos de orçamentos flexíveis e padrões deve

propiciar condições de estimulo à congruência de objetivos.

Universalidade - O modelo adapta-se a todas as áreas da empresa,

independentemente das características próprias de suas atividades 

A área financeira, por exemplo, é tão operacionaloperacionais.

e refere-se a uma atividade econômica quequanto a de produção

finalidade de gerar determinadosrecursos com aprocessa

produtos/serviços.

Uniformidade de critérios - O modelo pauta-se pelos requisitos de

eficácia) do desempenho, que são(eficiência equalidade

pelos quais são avaliados uniformemente os 

todas áreas. Além disso, o modelo utiliza tais

critérios básicos

desempenhos de

a fase de planejamento das atividades, o quecritérios desde
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implica que os gestores planejem considerando os mesmos critérios

pelos quais serão avaliados os desempenhos realizados. Dai., a

importância de que esses critérios voltem-se às dimensões da

qualidade do desempenho.

Aceitação de critérios Evidentemente, requisitoesse

relaciona-se à implementação do modelo e a sua constatação

somente seria possivel quando de sua aplicação. No entanto, sendo

esse requisito importante para o êxito de uma avaliação de

desempenho, a concepção de um modelo deve prever que os

critérios, conceitos e principios sejam lógicos, racionais,

inteligíveis, de forma que possam ser assimilados e tratados

pelos seus usuários (gestores). Considerando-se o grau em que o

modelo apresentado atende aos demais requisitos, bem como que a

e eficiência do desempenho (critérios) são conceitoseficácia

freqüentemente aceitos pelos gestores para administrarem as suas 

entendemos que existem grandes probabi1idades deatividades,

aceitação desses critérios quando da implementação do modelo.

0 modelo prevê que custos e receitas sejamControlabi1idade

identificados segundo o conceito de áreas de responsabilidade.

acumulados em conformidade com os conceitos de centros desendo

de investimentos, os quais requerem que sejamresultados e

gestores apenas as variáveis que estão sob o seuassociadas aos

efetivo controle.

Além de requerer que os planos sejamExpectativas realistas

bases válidas e aceitáveis pararealistas, constituindo a
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avaliação de desempenho, o modelo oferece condições de se avaliar 

as reais potencialidades de desempenho. Dessa 

fase de planejamento das

forma, contribui
para a atividades,

levantamento, avaliação e seleção de alternativas de

tanto no

desempenho.

quanto para a implementação de ajustes nos planos, 

evidenciação das causas de variações entre o desempenho planejado 

e o realizado.

através da

Orientação para a qualidade do desempenho A eficácia e a

eficiência, critérios pelos quais são avaliadoscomo os

desempenhos, evidenciam as qualidades desejáveis na execução das

atividades portanto, o modelo estimula a busca de um

desempenho eficaz e eficiente.

Integrado ao processo de gestão, que êAvaliação permanente

responsável pela dinâmica empresarial, o modelo prevê a avaliação

permanente de desempenhos, uma vez que a empresa também tem

objetivos a serem perseguidos permanentemente.

Perspectiva de tempo - O modelo considera a dimensão temporal do 

desempenho, ao utilizar os conceitos de planejamento estratégico 

e operacional, que ensejam a elaboração de orçamentos de curto, 

e longo prazos, constituindo bases que permitem avaliar omédio

numa perspectiva de tempo. Essa perspectiva devedesempenho

englobar periodos suficientes para se aferir sobre a qualidade de 

desempenho. O conceito de centros de investimento permite a 

da evolução dos resultados em relação ao investimento 

considerando-se que alterações neste último não são

um

avaliação

realizado,
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tão freqüentes e servem para se avaliar a continuidade dos

resultados ao longo do tempo.

Oportunidade Da própria dinâmica das atividades de

planejamento, execução e controle intrínsecas ao processo de

gestão decorre a necessidade de que as decisões sejam oportunas.

Os conceitos de orçamentos adotados pelo modelo refletem essa

dinâmica, uma vez que decorrem dos planos, orientam a sua

implementação e servem como instrumentos de controle dos

desempenhos. Entendemos que o modelo oferece, portanto, condições

para que sejam tomadas decisões corretivas em tempo hábil para se

garantir a retomada ou ajustes de desempenho. No entanto, esse

fator depende, entre outros, dos canais de informação utilizados

do ambiente fisico em que seria implementado o modelo, nae

forma de um sistema de avaliação de desempenhos.

modeloConceitualmente, o é suportadoConfiabi1idade

No entanto, esse requisito será atendidosatisfatoriamente.

conforme seja implementado adequadamente.

0 modelo ê sensivel ás alterações ambientaisFlexibilidade

e internas, incorporando os conceitos de orçamentosexternas

que permitem ajustes conforme modifiquem-seflexiveis, as

do desempenho planejado. üs efeitoscondições determinantes

modificações são evidenciados pelas variações de ajustesdessas

de planos, de inflação, de volumes, de eficiência e de preços.
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Efeitos práticos - Considerando que os desempenhos planejados 

representam o que a empresa considera ideal, diante das condiçbes 

presentes e futuras, o modelo evidencia o grau em que esses

desempenhos são alcançados, bem como as causas dos desvios

eventualmente detectados. Permite, assim, que os gestores tomem

decis&es que resultem em ações visando a retomada, a manutenção

ou a reorientaçâo dos desempenhos a uma situação desejada.

Permite também que sejam implementadas politicas para se

estimular um desempenho eficaz, com base nos resultados obtidos.

Planej amento, execução e controle do processo avaliativo As

caracteristicas do modelo reforçam a necessidade de que o

processo de avaliação de desempenho seja planejado, executado e

controlado. A sua implementação exige o estabelecimento de uma

base numa rigorosa análise doestratégia, contextocom

A implementação eficaz do modeloorganizacional. requer

o modelo de gestão da organização. Para essecompatibilidade com

destacamos o conjunto de premissas sobre as quaispropósito, se

desenvolve o modelo, que corresponde aos requisitos que devem ser

contemplados no modelo de gestão da organização, apresentados ao

final do Capitulo 4 (Seção 4.9.1).

o

modo geral, entendemos que o modelo constitui umaDe um

gestãode alta qualidade para a empresarial,ferramenta

realidade dasconhecimento da atividadespropiciando

empresariais e, principalmente, estimulando a tomada de decisftes

o
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eficazes, que conduzam a empresa ao atendimento dos seus

propósitos.

A implementação desse modelo implica a necessidade de que a 

organização esteja empenhada em ajustar o seu modelo de gestão, a

partir de uma visão integrada ao seu próprio ambiente. Na

realidade, esse é um requisito não somente para a implementação

de um modelo de avaliação de desempenhos conforme aqui

apresentado: acreditamos que a própria eficácia da organização

contemporânea depende, fundamenta1mente, de sua capacidade de se

integrar e responder de modo adequado ao seu ambiente. Para esse

propósito, destaca-se, a importância de que a empresa desenvolva

mecanismos que lhe permita o conhecimento e o tratamento

adequados da sua realidade.

Com este trabalho, procuramos contribuir nesse sentido,

dando continuidade ao estudo e desenvolvimento da área denominada

Gestão Econômica, ao lado das recentes pesquisas realizadas no

Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA/USP.

pesquisas, devemos destacar, realçam a riqueza daEssas

contábil, em relação ao seu potencial não somente parateoria

suprir necessidades informativas dos modelos mais avançados de 

principalmente, para motivar a tomada de decisõesgestão, mas.

eficazes no contexto organizacional.

Se bem concebida, a informação propicia o conhecimento de

reduzindo condições de riscos e incertezas querea1idade,uma

caracterizam o ambiente organizacional. Revelam a necessidade ou

se decidir, dando suporte a todas as fases dooportunidade de

processo de gestão e, somente por esses aspectos, agem no sentido

dos processos decisórios ou de gestão dasdo aperfeiçoamento
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empresas.

A pesquisa contábil converge, assim, para um trabalho

paralelo ás áreas administrativa e econômica, exigindo também

novas posturas na prática contábil das organizações. Neste

estudo, tratamos de alguns conceitos contábeis, administrativos e

econômicos, integrados e como suporte teórico de um instrumento

para mensuração, avaliação e gestão de desempenhos no contexto

empresarial.

Diante da relevância, abrangência e complexidade que envolve

o tema "avaliação de desempenho" no contexto organizacional , este

trabalho caracteriza-se apenas como um enfoque que se baseia, em

linhas gerais, na visão sistêmica sobre a empresa, numa concepção

sobre eficácia empresarial, no aspecto econômico das atividades

fundamentalmente, no caráter informativo que se relaciona ao

conceito de avaliação de desempenho na empresa.

Sob essa abordagem, o campo explorado demonstrou-se, durante

fértil e proveitoso, tanto para otoda a pesquisa, muito

tópicos aqui tratados, quantoaprofundamento de para o

de outros assuntos relacionados à gestãodesenvolvimento

econômica das organizações.
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