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RESUMO 

Este estudo se propõe a analisar como a combinação dos indicadores em um modelo de medida 

de desempenho (MMD) impacta na criação de folga orçamentária em uma organização pública. 

A administração pública (AP) em geral, a partir do movimento New Public Management passou a 

importar ferramentas e técnicas do setor privado para gerenciar suas ações. A literatura sobre 

medidas de desempenho no setor privado, relata que a avaliação de desempeho está relacionada à 

criação de folga orçamentária. Os trabalhos no setor público relatam que uma das ferramentas 

mais “importadas” do setor privado é a avaliação e medida de desempenho. Dessa forma, este 

trabalho verificou se um subconjunto das variáveis que influenciam na criação de folga 

orçamentária existe nas administrações públicas e analisa qual o impacto dessas variáveis na 

criação de folga orçamentária. O estudo de campo se deu na administração pública brasileira. O 

estudo foi baseado na análise das séries históricas (de meta e realizado) dos indicadores do MMD 

da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) de um estado brasileiro. Os resultados dessa análise 

foram triangulados com evidências obtidas por meio de entrevistas em profundidade feitas com 

funcionários públicos da Sefaz. Os resultados apresentados aqui não confirmam a teoria onde 

indicadores contábeis e relacionados a bônus estão relacionados positivamente na criação de 

folga orçamentária. 

Palavras chave: Modelos de medida de desempenho, Administração Pública, Remuneração 

Variável, Folga Orçamentária. 

Classificação JEL: M49, M52. 

 

  



ABSTRACT 

This study aims to analyze how the combination of indicators in a model of performance 

measurement (MMD) impacts on the creation of budgetary slack in a public organization. The 

public administration (PA) in general, from the New Public Management movement has imported 

tools and techniques of the private sector to manage their actions. The literature on performance 

measures in the private sector, reports that the evaluation of performance is related to the creation 

of budgetary slack. Some papers in the public sector reported that performance assessment and 

measurement is one of the implemented used tools from the private sector. Thus, this study 

examined whether a subset of variables that influence the creation of budgetary slack exists in 

public administration and considers what impact of these variables in the creation of budgetary 

slack. The field study was made in the Brazilian public administration. The study was based on 

analysis of historical data (goal and realized) of the indicators of MMD Brazilian State Secretary 

of Finance (Sefaz). The results of this analysis were triangulated with evidence obtained through 

in-depth interviews with public officials. The results presented here do not confirm the theory in 

which accounting-related and bonuses-related indicators are positively related in the creation of 

budgetary slack. 

Keywords: Performance Measurement Model, Public Administration, Rewards, Budgetary 

Slack. 

JEL Classification: M49, M52. 
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1. Introdução 

Estudos anteriores em empresas privadas relatam que a definição de metas por parte dos 

superiores está quase sempre associada a modelos de medida de desempenho (MMD), pois os 

superiores utilizam os modelos para formalizar os objetivos e estabelecer as metas, e 

poteriormente, para fazer o acompanhamento das mesmas. Além de indicar o desempenho por 

medidas qualitativas ou quantitativas, os modelos de medida de desempenho têm a função de 

comunicar a estratégia da empresa para os funcionários. Esses modelos geralmente são 

concebidos por meio da interação ou negociação entre superiores e subordinados. Os superiores 

atuam no sentido de alinhar o modelo com os objetivos da organização. Os subordinados têm um 

importante papel na definição de metas alcançáveis para os objetivos traçados no MMD, por 

meio da revelação de informação local que eles possuem. Por fim, as recompensas ou punições 

associadas ao alcance dessas metas podem ser aplicadas individualmente ou a equipes de 

trabalho1 (BROWNELL, 1982; SIMON, 1988; ABERNETHY; BROWNELL, 1999; WALKER; 

JOHNSON, 1999; MALINA; SELTO, 2001; FISHER et al, 2003; LAU; TAN, 2003; MALINA; 

SELTO, 2004; BESANKO et al, 2006).  

Os modelos de medida de desempenho parecem ter um papel importante em promover um 

comportamento positivo em relação ao alcance das metas definidas pela organização. Para isso 

dependem da implantação e da comunicação da estratégia. Os objetivos da organização devem 

ser relacionados entre si de forma a representar a causalidade da estratégia. Com isso, um 

conjunto compreensível de indicadores de desempenho, que medem as ações dos agentes, podem 

ser relacionados aos objetivos. Também é importante que para os indicadores de desempenho 

sejam estabelecidas metas desafiadoras, contudo atingíveis, relacionadas a recompensas 

significativas (MALINA; SELTO, 2001; FISHER et al, 2002; MALINA; SELTO, 2004; WEBB, 

2004; KONG, 2005). Os critérios para avaliação de desempenho devem ser comunicados 

claramente aos agentes da organização, pois o comportamento dos agentes também é afetado pela 

                                                

1 Uma equipe de trabalho pode ser considerada como um grupo de indivíduos que trabalham conjuntamente para o 

alcance do mesmo objetivo. 
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confiança tanto no superior como no processo de avaliação de desempenho (GIBBS et al, 2004; 

LAU; SHOHLIN, 2005; LAU; TAN, 2006; BESANKO et al, 2006; HARTMANN; 

SLAPNICAR, 2009). Dessa forma tais indicadores de desempenho podem funcionar como 

limitador ou direcionador das ações dos agentes. 

Quando o subordinado é avaliado pelo supervisor em relação ao alcance de metas, o subordinado 

sofre uma tensão relacionada ao trabalho, que cria motivação para um comportamento 

oportunista na tentativa de diminuir essa tensão. Uma saída para o subordinado é tentar negociar 

metas mais fáceis de serem atingidas criando uma folga orçamentária (HOPWOOD, 1972; 

DUNK, 1993a; DUNK, 1993b; ROSS, 1994; LAU et al, 1995; WALKER; JOHNSON, 1999; 

FISHER et al, 2002; LAU; TAN, 2006). Folga orçamentária (excesso da capacidade ou excesso 

de recursos alocados para desempenhar uma atividade dada uma previsão particular) é 

comumente usada pelos gerentes para diminuir o impacto da incerteza de uma previsão, 

melhorando as chances de se alcançar as metas da organização ou mesmo as metas pessoais 

(HENDRICK, 2006; LINN et al, 2001). 

As organizações geralmente usam algum tipo de processo de definição de metas para planejar a 

alocação dos recursos e avaliar o desempenho dos agentes evolvidos (BROWNELL, 1982; 

FISHER et al, 2002; LAU; TAN, 2003; AMMONS; RIVENBARK, 2008). Segundo Sprinkle 

(2003), informações produzidas pela contabilidade gerencial servem a dois propósitos na 

organização: (1) prover informações necessárias para planejamento e tomada de decisão; (2) 

motivar os indivíduos. Esses propósitos corroboram com a perspectiva que considera que a 

avaliação de desempenho e sistemas de recompensas tem um importante papel informacional e 

motivacional, como forma de promover alinhamento do comportamento individual à estratégia da 

organização (EPSTEIN; MANZONI, 1997; FISHER et al, 2002). 

Na iniciativa privada essa forma de alinhamento é usada largamente, e está intimamente ligada 

com atuais modelos de gestão das empresas. Com o movimento do New Public Management 

(NPM), iniciado na década de 80 e no Brasil na década de 90, que defende uma maior orientação 

de mercado e busca por eficiência na gestão pública, vem crescendo a adoção de modelos de 

medida de desempenho no setor público, em função da demanda de melhorias efetivas nos 

serviços oferecidos à população (SANDERSON, 2001; GIACOMO, 2005; AMMONS; 

RIVENBARK, 2008; KURUNMÄKI, 2009).  
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Embora a adoção de modelos de mensuração de desempenho nas organizações públicas seja 

comum, muitos desafios ainda existem. Estes modelos estão sendo utilizados extensivamente 

para fornecer informações para gabinetes de planejamento e de orçamento, embora com poucos 

resultados práticos tanto em decisões estratégicas como para incentivo de projetos. É importante 

ainda levar em conta dimensões políticas, as quais interferem em todos os aspectos técnicos e 

estratégicos (SANDERSON, 2001; NEWBERRY; PALLOT, 2004; KONG, 2005; AMMONS; 

RIVENBARK, 2008). 

No sentido de compreender a adoção desses modelos em diversas organizações devem ser 

consideradas as diferenças institucionais entre estas. Na literatura de contabilidade gerencial 

estudos mostram que os indicadores de desempenho, assim como os mecanismos de coordenação 

empregados a gerar informações para decisão e promoção de incentivos, sofrem a influência do 

ambiente institucional na sua adoção, adaptação e evolução (SCAPENS, 1994).  Lapsley (2009) 

relata que as ferramentas do NPM evoluem no tempo e se adaptam à configuração de cada 

ambiente. Esta influência institucional seja das instituições formais como legislação de um local 

específico, instituições informais como cultura, justifica o questionamento do funcionamento dos 

modelos de mensuração nas mais diversas organizações, sejam elas públicas ou privadas. 

Existe uma literatura restrita sobre planejamento, avaliação e medida de desempenho para 

entidades públicas, porém para o setor privado esse assunto é estudado extensivamente. Como 

“gerenciar pode ser gerenciar, mas o setor público não é o setor privado” 2, as estruturas públicas 

são diferentes das privadas, por exemplo, em relação à estrutura de incentivos, dinâmica de 

contratação, remuneração, estabilidade, objetivos sobre eficiência no uso de recursos, rodízio de 

controle da alta administração, etc. (HOOD, 1995; BOYNE, 2001; NEWBERRY; PALLOT, 

2004; HENDRICK, 2006; AMMONS; RIVENBARK, 2008). Como argumentado por Kong 

(2005), por mais que as informações sobre o desempenho guiem melhores decisões, as decisões 

no setor público são frequentemente políticas3. Por essas diferenças e assim como argumentado 

                                                

2 “managing may be managing, but the public sector is not the private sector” Mintzberg (2000). 

3 “(…) More importantly, public budgeting at all levels of government is intrinsically political. Performance 

measures, or any rational ideas, will not supersede political priorities in any near future.” 
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por Newberry e Pallot (2004), espera-se que os estudos sobre MMD e folga orçamentária em 

entidades particulares, não sejam diretamente generalizáveis às entidades públicas.  

Diante deste cenário, este estudo testou os efeitos dos indicadores de um modelo de medida 

desempenho na criação de folga orçamentária na administração pública. Tendo como base o 

trabalho de Aquino et al (2008a), este estudo analisou como a combinação de dados qualitativos 

e quantitativos extraídos de séries históricas das metas e do realizado dos indicadores de 

desempenho impactam na folga orçamentária. Isto foi feito a partir de um estudo de caso na 

administração pública brasileira, mais precisamente na Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) 

de um estado brasileiro. As variáveis apresentadas por Aquino et al (2008a) foram revistas e 

testadas. Além disso, foram feitas entrevistas semi-estruturadas com funcionários públicos da 

SEFAZ para, assim como levantado por Humphrey e Scapens (1996), ganhar riqueza de detalhes 

no fenômeno, gerando maior entendimento das práticas correntes. O maior entendimento que este 

estudo busca está no ganho da validade de construto das variáveis propostas, verificando se as 

mesmas se aplicam ao contexto da administração pública, e possivelmente, aumentar o 

entendimento sobre as relações causais propostas. 

Pesquisas anteriores que estudaram folga orçamentária, usaram predominantemente o método de 

pesquisa survey em seus estudos (HOPWOOD, 1972; DUNK, 1993a; DUNK, 1993b; LAU, 

1999; HUGHES e KWON, 1990; VAN der STEDE, 2000). Entretanto, como levantado por 

Dunk, questionar o agente sobre seu comportamento oportunista não significa que sua resposta 

será válida. Dunk também chama atenção para a limitação das conclusões obtidas por meio de 

pesquisas do tipo survey, argumentando que um survey cross-sectional pode ser insuficiente para 

a investigação sobre folga orçamentária, dada a natureza do construto. Portanto, estudos de caso 

podem auxiliar em prover informações adicionais sobre quais circunstâncias a folga orçamentária 

pode ocorrer. Ahrens e Dent (1998) corroboram com Dunk argumentando que se as organizações 

seguissem uma teoria única, estudos de campo ricos em detalhes não seriam necessários; dessa 

forma, entender as tensões que constituem a vida organizacional pode ser a maior contribuição 

das pesquisas de campo. Atendendo aos chamados de Dunk, Ahrens e Dent, um estudo de campo 

se faz necessário, pois segundo Mckinnon (1988, p. 40) “quanto mais tempo os ‘observados’ 

ficarem em contato com o pesquisador, mais eles passarão a agir normalmente”, podendo o 

pesquisador entender melhor a dinâmica dos eventos onde ocorre a folga orçamentária. Apesar 
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dos estudos de campo não permitirem direta generalização, permitem o aumento da validade 

interna já que o pesquisador vai estar inserido no ambiente de pesquisa tendo contato direto com 

os eventos associados ao fenômeno.  

Para uma boa condução de um estudo de campo, é necessário pelo menos um informante no site 

selecionado. Considerando as diferenças entre respondente e informante, o respondente é aquele 

que está mais próximo ao fenômeno estudado e possui um conhecimento mais aprofundado a 

respeito dele. O informante é aquele que tem uma visão mais geral sobre a organização e deverá 

prestar informações menos aprofundadas, mas que são de grande importância para determinar o 

caminho a ser seguido. Dessa forma os informantes podem reduzir o trabalho do pesquisador 

contando detalhes sobre eventos recorrentes (MKINNON, 1988). O informante desta pesquisa é 

um funcionário que trabalha na organização como Agente Fiscal desde 1994. 

Este estudo busca preencher uma lacuna na teoria sobre folga orçamentária, onde os estudos são 

em sua maioria destinado a estudar o fenômeno nas organizações particulares. Utilizando um 

modelo de medida de desempenho de uma organização pública brasileira, este estudo busca como 

as caracteristicas dos indicadores dentro deste modelo impactam na criação de folga 

orçamentária. 

As seções que se seguem estão estruturadas de modo a apresentar a teoria revisada pelo estudo, 

fazendo uma discussão sobre New Public Management e fatores de criação da folga 

orçamentária. Após essas seções temos a definição das hipóteses, apresentação do método, 

análise dos dados, conclusão e limitações do trabalho. 

 



18 

2. New Public Management 

Por volta dos anos 80, surge um movimento que aponta quais aspectos devem ser observados 

para adaptar o serviço publico aos “modernos” conceitos de gestão das entidades privadas de 

modo a torná-los mais eficientes em responder prontamente às demandas dos cidadãos. Esse 

movimento ficou conhecido como New Public Management (NPM) e tem como base a adoção 

pelo setor publico, das ferramentas e técnicas de gestão do setor privado (HOOD, 1995; 

GIACOMO, 2005; KURUNMÄKI, 2009). 

O surgimento do NPM pode ser relacionado a influência nos anos 80 de Ronald Reagan e 

Margaret Thatcher, que difundiam idéias de diminuir o estado levando a imagem do setor público 

para próxima a do setor privado. Entre os problemas de um estado “grande” estão: o mau uso do 

dinheiro público; corrupção dos políticos e licitações; altos custos e baixa qualidade dos serviços. 

Esses problemas causam a falta de legitimidade perante as outras nações e o descontentamento 

dos cidadãos que utilizam os serviços públicos (HOOD, 1995; LAPSLEY, 2009). 

O enfraquecimento da noção de Nação-Forte e o crescimento das grandes corporações com 

orçamentos maiores do que PIBs de diversos países deixaram um cenário propício para fórmulas 

que prometiam resolver as pressões que os governos sofriam por melhores serviços públicos, 

mais eficiência nos gastos, mais responsabilidade e legitimação. Nesse cenário fica fácil entender 

porque governos criaram e criam uma fascinação pelas soluções propostas pelo idealismo do 

NPM (HOOD, 1995).  

No Brasil particularmente, a reforma do setor público no sentido de adotar as recomendações do 

NPM, tem inicio em 1994 com o governo de Fernando Henrique, que tinha como uma de suas 

metas, criar no país, “um serviço publico moderno, profissional e eficiente, voltado para o 

atendimento das necessidades do cidadão” (BRESSER-PEREIRA, 2003; GIACOMO, 2005). 

Ao analisarmos o movimento NPM pela perspectiva técnica, ele pode ser considerado como um 

conjunto de práticas e técnicas importadas do setor privado, com o objetivo de garantir o 

desempenho e efetividade dos serviços no setor público. A tecnologia da informação tem um 

papel importante na viabilização do NPM, pois suas ferramentas são construídas totalmente em 

torno de manipulação grandes volumes de dados (frequentemente eletrônicos), proporcionando 
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novos tipos de serviços, avaliações, controles, diminuindo os custos e aumentando a escala dos 

serviços. Quase todos os países administrativamente desenvolvidos possuem modelos de gestão 

importados do setor privado aplicados à gestão pública. Dentre as ferramentas mais utilizadas, 

podemos citar os modelos de medida de desempenho e o sistema de remuneração variável, 

respectivamente aplicados para medir o desempenho dos serviços prestados pelas entidades 

públicas e para remunerar os servidores públicos (HOOD, 1995; NEWBERRY; PALLOT, 2004 

GIACOMO, 2005; AMMONS; RIVENBARK, 2008; LAPSLEY, 2009). 

Voltando para a perspectiva cultural, Lapsley (2009) relata que o NPM cria nas organizações 

públicas algo que o autor denomina como a: “sociedade da auditoria” ou “sociedade da lista de 

verificação”. Para Lapsley os servidores públicos, que tem seus trabalhos guiados pelos padrões 

de desempenho dos novos programas de serviços, passam a ter um comportamento disfuncional. 

Esses padrões de desempenho dos serviços causam nos servidores uma corrida para o alcance das 

metas, o que pode desvirtuar a real utilização do recurso, apenas para que a meta seja alcançada. 

Um exemplo dado pelo autor é: prazo (padrão de desempenho ou meta) de oito minutos para que 

uma equipe em uma ambulância atenda as chamadas de emergência. Segundo o autor, essa regra 

pode interpretar como sucesso um atendimento feito dentro de oito minutos mesmo que o 

paciente morra, mas é considerada uma falha se o alvo de oito minutos é ultrapassado, mesmo 

que a equipe salve a vida do paciente (LAPSLEY, 2009). Esse exemplo relata como o foco 

principal da tarefa, que nesse caso deveria ser a preservação da vida dos cidadãos, pode ser 

alterado apenas pela corrida para se alcançar a meta. 

Uma observação importante, no que diz respeito à efetividade da adoção das ferramentas do 

NPM, é o fato de que alguns dos países líderes na economia mundial são retardatários no 

processo de reforma dos serviços públicos. Essa situação faz questionar a efetividade da adoção 

dessas práticas importadas do setor privado na administração pública. Uma conclusão 

apresentada é que a evolução do NPM acontece diferente em diversos países o que sugere que 

uma homogeneidade da contabilidade gerencial púbica pode nunca ser alcançada (LAPSLEY, 

2009). Porém um mínimo de ferramentas de controle e de avaliação do desempenho das 

atividades do setor público são encontradas na maioria dos órgãos públicos de todos os níveis. 
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Entre essas ferramentas podemos citar o Total Quality Management
4 e o próprio modelo de 

medida de desempenho (BOYNE, 2001; SANDERSON, 2001; NEWBERRY; PALLOT, 2004; 

HENDRICK, 2006; AMMONS; RIVENBARK, 2008). 

Como relatado anteriormente, a folga orçamentária é um fenômeno inerente aos modelos de 

avaliação por desempenho. A seguir vamos discutir esse fenômeno mais a fundo. 

                                                

4 Total Quality Management (gestão da qualidade total), consiste numa estratégia de administração orientada a criar 

consciência da qualidade em todos os processos organizacionais, visando aumentar a satisfação e a confiança dos 

clientes, reduzir os custos internos, aumentar a produtividade, entre outros. 
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3. Folga orçamentária 

Um sistema contábil gerencial pode ser a maior fonte de informação formal dentro de uma 

empresa. Esses sistemas são projetados para fornecer todos os níveis de informações em tempo 

oportuno e razoável para ajudar os gestores a tomar decisões que estejam de acordo com as metas 

da organização (HOPWOOD, 1972; LINN et al, 2001; FISHER et al, 2002; SPRINKLE, 2003). 

Essas informações são frequentemente relacionadas ao desempenho da organização e ajudam os 

gestores a tomar decisões que direcionem as ações aos objetivos das empresas. Podemos chamar 

de modelos de medida de desempenho quando essas informações ou indicadores sobre o 

desempenho estão estruturados (MALINA; SELTO, 2004).   

Para os indicadores poderem ter poder informacional de desempenho, eles precisam de uma 

referência para comparação (meta). Dessa forma, um par (meta, realizado) forma um indicador de 

desempenho. Os indicadores de desempenho, geralmente, são do tipo: maior-melhor, ou menor-

melhor. Essa característica por si só já é importante para comunicar a estratégia da empresa. Por 

exemplo, um indicador de tempo de atendimento em um hospital, pode ser do tipo menor-melhor, 

com isso o desempenho do hospital será melhor quanto menor for o tempo de atendimento dos 

pacientes em relação à meta. Por outro lado, um indicador de lucro de uma empresa, pode ser do 

tipo maior-melhor, indicando que quanto maior for o lucro em relação à meta, melhor será o 

desempenho. 

Os indicadores de desempenho são frequentemente usados para medir a eficiência do trabalho 

dos empregados. Em uma dinâmica típica nas empresas, um patrão (principal) contrata um 

empregado (agente) para executar tarefas ou ações desejadas pelo principal em troca de uma 

compensação. Segundo a teoria da agência, tanto o principal, como o agente agem de forma 

racional e em benefício próprio. Dessa forma o principal tende a fornecer uma compensação 

mínima, mas que seja suficiente para atrair um agente capacitado para o trabalho, e para motivá-

lo a desenvolver sua atividade da forma mais eficiente e produtiva. A teoria da agência assume 

que existe divergência de objetivos e assimetria de informação entre o principal e o agente, onde 

o agente normalmente tem informação que não está disponível para o principal. O não 

alinhamento de interesses implicaria em dispêndio de energia em direções diferentes pelo agente 
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e principal. Esses fatores podem interferir na eficiência das obrigações atribuídas pelo principal 

ao agente (SMITH; BERTOZZI, 1998; BESANKO et al, 2006). 

Frequentemente, o agente possui informações sobre as tarefas que o principal geralmente não tem 

acesso, pois o principal não está envolvido em desempenhar as obrigações. Dessa forma o agente 

pode usar essa “diferença” de informação para obter vantagens na relação com o principal. Por 

exemplo, se os custos para prover um serviço são menores do que o principal tem conhecimento, 

o principal pode prover mais fundos do que o necessário. Com isso, por causa dessa assimetria de 

informação, o agente que obteve excesso de fundos, pode usar a sobra para outros objetivos além 

do conhecimento do principal (SMITH; BERTOZZI, 1998). 

Para Fischer et al, (2002) e Malina e Selto (2001, 2004), os MMD parecem ter papel importante 

em promover um comportamento positivo nos agentes, em relação ao alcance dos objetivos 

definidos pela organização. Para isso, é importante que para os indicadores de desempenho, 

sejam estabelecidas metas desafiadoras, contudo atingíveis, relacionadas a recompensas 

significativas. Os critérios para avaliação de desempenho devem ser comunicados claramente aos 

agentes da organização, pois o comportamento dos agentes também é afetado pela confiança 

tanto no superior como no processo de avaliação de desempenho (LAU et al, 1995; FISHER et 

al, 2002; LAU; SHOHLIN, 2005; LAU; TAN, 2006). Dessa forma tais indicadores de 

desempenho podem funcionar como limitador ou direcionador das ações dos agentes. Outro 

argumento para esse papel direcionador dos MMD é o poder informacional que eles têm, pois 

além de carregar a estratégia da empresa, eles indiretamente informam padrões, métodos ou 

regras de trabalho. Para Hartmann (2007) os indicadores têm um fator motivacional pelo simples 

fato de serem uma homologação explícita de quais são os resultados a serem perseguidos. 

Os MMD geralmente são concebidos por meio da interação ou negociação entre superiores e 

subordinados, principalmente (ou somente), no que diz respeito à definição da meta. Os 

superiores atuam no sentido de alinhar o modelo com os objetivos da organização e os 

subordinados têm um importante papel na definição de metas alcançáveis para os objetivos 

traçados no MMD. E por fim, as recompensas ou punições associadas ao alcance dessas metas 

podem ser aplicadas individualmente ou a times de trabalho (BROWNELL, 1982; 

ABERNETHY; BROWNELL, 1999; FISHER et al, 2000; MALINA; SELTO, 2001; LAU; 

TAN, 2003; MALINA; SELTO, 2004; BESANKO et al, 2006). 
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Uma grande preocupação na literatura é que essa participação dos subordinados pode resultar na 

criação de folga orçamentária. Pois como dito acima, para os MMD terem um papel 

motivacional, precisam estar associados a recompensas significativas. Geralmente, as 

recompensas atribuídas ao subordinado dependem de atingir as metas. Isso faz com que o 

subordinado seja avaliado e recompensado pelo cumprimento das metas.  

Essa avaliação implica em certa pressão por parte dos superiores no sentido de que os 

subordinados alcancem as metas. A pressão da avaliação aliada à incerteza em relação ao alcance 

das metas gera nos subordinados uma tensão relacionada ao trabalho que cria motivação para um 

comportamento oportunista na tentativa de diminuir essa tensão. Se houver assimetria de 

informação entre o superior e o subordinado, o comportamento oportunista pode se manifestar na 

criação de folga orçamentária durante o processo de definição do orçamento,  pois os 

subordinados podem deturpar ou reter informações que levem a orçamentos com folga, 

significando metas mais fáceis de serem atingidas (HOPWOOD, 1972; DUNK, 1993a; DUNK, 

1993b; ROSS, 1994; LAU et al, 1995; LAU; TAN, 2006; WALKER; JOHNSON, 1999).  

Folga orçamentária pode ser entendida como o excesso de capacidade ou excesso de recursos 

para desempenhar uma atividade, essa folga pode ser criada alterando-se a meta ou os recursos. 

Por exemplo: 1) A capacidade máxima um hospital é de 100 atendimentos por hora e a meta foi 

estabelecida em 90 atendimentos por hora, temos aí uma folga de 10 atendimentos na meta. 2) 

Um borracheiro consegue trocar 2 pneus por hora e para uma borracharia foi estabelecida a meta 

de 10 pneus trocados por hora,  para cumprir essa meta foram alocados 6 borracheiros. Neste 

caso temos uma sobra de recursos.  

Apesar de existirem estudos que apontam a participação do subordinado na definição da meta 

como um importante fator na criação de folga orçamentária, os indícios desse efeito não são um 

consenso. Existem evidências de que a participação dos subordinados no processo pode 

contribuir para diminuir a folga orçamentária e a falta de participação pode aumentar a folga. 

Esse fato pode ser atribuído à comunicação entre os gerentes e subordinados da seguinte forma:  

A) os gerentes podem diminuir a assimetria de informação captando as informações locais que os 

subordinados possuem, permitindo a eles comunicar ou revelar algumas das suas informações 

privadas que podem ser incorporadas dentro de normas ou metas nas quais o seu desempenho 

será avaliado; B) os subordinados podem alcançar informações relevantes para o desempenho do 
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trabalho levando-os a sentir menos pressão para realizar suas atividades e consequentemente 

menos pressão para criar folga orçamentária (HOPWOOD, 1972; DUNK, 1993a; WALKER; 

JOHNSON, 1999; FISHER et al, 2000; FISHER et al, 2002; LAU; TAN, 2003; LAU; TAN, 

2006). 

Se no processo de definição da meta, não houver a participação dos subordinados, os superiores 

podem atribuir aos subordinados uma capacidade de desempenho inferior a real, 

consequentemente a meta será subestimada. Por outro lado, os superiores podem atribuir uma 

capacidade superior a real, assim a meta será superestimada e definida de forma inalcançável. Se 

essa meta não factível, for percebida pelos subordinados como não factível (e dependendo do 

desenho do sistema de recompensas) pode ter um efeito desmotivador nos subordinados. Como 

perseguir a meta causaria uma pressão e tensão sem recompensa, o comportamento oportunista 

no subordinado pode ser o de não executar as atividades, pois, por mais esforços que empregue 

não irá conseguir alcançar a meta nem a recompensa (SIMONS, 1988; LAU, 1999). Por isso a 

meta deve ser o mais próximo da capacidade real máxima, como argumentado por Malina e Selto 

(2004) as metas devem ser desafiadoras, porém atingíveis. 

As causas e conseqüências da folga orçamentária são frequentemente estudadas na literatura 

sobre contabilidade. Nas figuras 1 e 2, temos uma amostra das diversas variáveis que de alguma 

forma estão relacionadas à criação de folga orçamentária ou dependem dela. Nas figuras, as setas 

não estão definindo o tipo das relações, apenas mostram quais variáveis foram tratadas como 

dependentes e independentes. As variáveis foram levantadas seguindo um subconjunto das 

práticas relatadas no processo de heurística para construção do referencial teórico5.  

                                                

5 “A realização da heurística permite ao pesquisador identificar os autores de destaque no tópico de pesquisa 

escolhido, a aceitação da comunidade cientifica com relação a uma ou outra corrente teórica no que diz respeito à 

explicação do fenômeno, alem das teorias mais utilizadas em uma área de conhecimento.” (AQUINO et al, 2008b). 
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Figura 1: Variáveis relacionadas à Folga Orçamentária (1) - ABM: Indicadores Contábeis; BE: Ênfase na Avaliação 
pelo Orçamento; BNS: Indicadores Relacionados a Bônus; BP: Participação do Subordinado na Definição do 
Orçamento; CES: Forças de Causa-Efeito; DPS: Dispersão no Sistema de Pagamento; IA: Assimetria de Informação; 
JRT: Tensão Relacionada ao Trabalho; PER: Desempenho; PP: Desempenho Passado; STY: Estratégia da Empresa 
(Custo x Diferenciação); TRT: Confiança no Supervisor; UNC: Incerteza 
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Figura 2: Variáveis relacionadas à Folga Orçamentária (2) - ADMINP: Importância Administrativa; BE: Ênfase na 
Avaliação pelo Orçamento; BP: Participação do Subordinado na Definição do Orçamento; BSMAS: Sistema 
Contábil Gerencial Abrangente; JRI: Informação Relevante para a Execução do Trabalho; JRT: Tensão Relacionada 
ao Trabalho; PF: Justiça no Procedimento de Avaliação; PM: Medidas de Desempenho; REWRD: Recompensas; 
SAT: Satisfação no Trabalho; TASKIMP: Importância da Tarefa; TRT: Confiança no Supervisor; UNC: Incerteza 

Como relatado anteriormente, para este trabalho as variáveis propostas por Aquino et al (2008a) 

foram consideradas como ponto de partida para verificação da criação de folga orçamentária no 

setor público. 
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4. Desenvolvimento de hipóteses 

Uma das razões para os agentes criarem folga orçamentária, é a presença de incerteza no 

ambiente de execução das tarefas. Como relatado por Hopwood (1972) nem sempre é claro qual  

comportamento é necessário para o agente alcançar as metas. Nem sempre todas as variáveis 

estão sob o controle do agente. Uma situação imprevista pode contribuir para um desempenho 

ruim ou o desempenho do agente pode ser afetado pela ação de outras pessoas. Lin et al (2001) 

argumenta ainda que a incerteza está relacionada com a variabilidade dos resultados esperados de 

um evento, com a possibilidade de ocorrência de exceções e a complexidade do ambiente.  

A incerteza também está inserida no ambiente público nos diversos níveis, desde a expectativa de 

crise ou a diminuição da arrecadação de um país, até às incertezas relacionadas aos servidores 

como por exemplo relacionadas alcance das metas, incluindo bonificação e promoção de cargos  

(HENDRICK, 2006; KONG, 2005; LAPSLEY, 2009). 

A incerteza geralmente reflete nos atores sobre a incapacidade de predizer o futuro, incluindo o 

resultado das suas ações. Como o desempenho é medido pelo alcance das metas na execução das 

tarefas e a recompensa depende do desempenho, quanto maior for a incerteza, mais o agente será 

estimulado a ter um comportamento oportunista no sentido de minimizar o efeito da incerteza, 

criando folga orçamentária. (HARTMANN, 2007) 

As recompensas atreladas ao alcance das metas são parte importante da função motivacional do 

MMD (MALINA; SELTO, 2001, 2004; FISHER et al, 2002, BESANKO et al, 2006). Dessa 

forma espera-se que os indicadores de desempenho que estejam diretamente relacionados aos 

bônus que o agente irá receber, sejam alvo de apreensão por parte dos agentes. Como o agente 

age racionalmente em benefício próprio, o esperado é que ele tenha tendência a se proteger da 

incerteza e risco relacionados ao recebimento das recompensas. Assim sendo, é esperado que o 

agente minimize esses riscos e incertezas criando folga no indicador relacionado ao bônus. No 

setor público esse tipo de comportamento deve ser esperado, pois a racionalidade do agente em 

relação ao beneficio próprio, também está presente. 
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Adicionalmente, a forma como as recompensas são distribuídas também influem no poder 

motivacional sobre os agentes. Por exemplo, uma empresa paga participação nos lucros no final 

de cada período a todos os seus funcionários, calculando o valor a ser pago por um percentual do 

salário do empregado. Esse bônus tem um poder motivacional baixo, pois é difícil avaliar qual foi 

a contribuição do porteiro e do diretor da empresa para o alcance do lucro. Por outro lado se no 

final do período a empresa pagar uma bonificação para todos os funcionários que não faltaram 

durante o ano, essa recompensa tem um poder motivacional maior, pois o funcionário tem um 

domínio maior sobre o resultado do indicador (AQUINO et al, 2008).  

No setor privado as ações são guiadas pelo lucro e mesmo em níveis mais altos, as ações são 

tomadas de modo a maximizar o lucro, no setor publico, quanto mais longe dos cidadãos mais as 

decisões são tomadas por motivos políticos e menos motivadas por resultados (KONG, 2005). 

Assim sendo, no setor privado ou no público, quanto mais o próximo do agente estiver o 

indicador pelo qual ele será avaliado e consequentemente recompensado, mais ele estará sujeito a 

criar folga para se garantir de eventuais incertezas no curso normal das atividades. 

Hartmann (2007) diz que a incerteza relacionada ao desempenho da tarefa também se dá devido à 

falta de conhecimento do agente sobre as relações de causa e efeito das suas ações. Malina e 

Selto (2004) falam que os modelos de mensuração de desempenho com relações válidas de 

causa-efeito são considerados importantes nas organizações no de sentido de prover previsões 

mais confiáveis sobre as ações presentes. Essas relações promovem uma visão de como as ações 

impactam nos resultados e podem melhorar a motivação e os incentivos. Kong (2005) argumenta 

que as medidas de desempenho no setor público parecem ser um caminho para guiar 

procedimentos e não apenas para gerenciar os procedimentos. Com isso podemos concluir que as 

relações de causa e efeito dos MMD tem um papel moderador na incerteza levando-nos à 

primeira hipótese de pesquisa: 

H1. A relação entre a incerteza, indicadores relacionados a bônus e propensão para criar 

folga orçamentária, ocorre por meio de um processo moderação mediada. Moderação 

ocorre tanto por meio da difusão do regime de pagamento e a força de relações de causa e 

efeito. 
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4.1. Indicadores Contábeis 

Os dados contábeis fornecem pelo menos algumas das importantes dimensões do desempenho 

gerencial. Porém nem todas as dimensões relevantes do desempenho gerencial estão incluídos 

nos relatórios que os sistemas de informação fornecem, pois nem os gerentes ou supervisores 

definiram medidas e padrões compreensíveis. Dados contábeis estão sempre relacionados aos 

resultados, enquanto a atividade gerencial e operacional está concentrada com o detalhado 

processo para se chegar nos resultados. Se algum fator restringir a eficiência relatada, os dados 

contábeis serão inadequados para refletir o desempenho.  Além disso, existe a restrição do alto 

custo para se produzir todas as informações relevantes e colocá-los nos balanços ou relatórios 

gerenciais (HOPWOOD, 1972; LINN et al, 2001; SPRINKLE, 2003). 

Os eventos que ocorrem dentro de uma organização são representados em parte por indicadores 

gerenciais de desempenho. As expectativas dos agentes em todos os níveis influenciam as 

percepções individuais e o processo. Esses indicadores são concebidos de modo a promover um 

comportamento positivo nos agentes, aumentando a eficiência das operações da organização 

(MALINA; SELTO, 2001, 2004). Porém, é possível que às vezes sua presença direcione os 

agentes a tomarem atitudes que não são do interesse da organização. Esse caso pode acontecer 

quando um MMD for concebido de forma errada ou incompleta (HOPWOOD, 1972). 

Os sistemas de contabilidade gerencial, incluindo os MMD, são reflexos das regras e rotinas da 

organização. Esses sistemas atuam por muitas vezes de forma a contribuir para a estabilidade, 

mesmo que transitória, dos processos organizacionais e servem como uma base de conhecimento 

institucional de know-how. Da mesma forma que os sistemas são moldados pelas regras e rotinas, 

o comportamento dos agentes é guiado pelo conhecimento “formal” da empresa, por muitas 

vezes representada pela estratégia ou conhecimento contido nos sistemas gerenciais e de MMD 

(BURNS; SCAPENS, 2000; ECKERSON, 2006; HARTMANN; SALPNICAR, 2009). Portanto 

uma estratégia definida de maneira incorreta fará com que os agentes tomem atitudes que levem 

ao alcance dessa estratégia, mesmo que seja ruim para a organização. 

Devido à natureza incompleta dos dados contábeis podem surgir conflitos entre o supervisor e o 

subordinado a respeito das dimensões e valores sobre os quais o trabalho é descrito e avaliado 

(HOPWOOD, 1972). Ou seja, como o dado contábil não é subjetivo, ele reflete apenas o 
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realizado e não todo o processo que foi feito para que se chegasse àquele resultado (ITTNER; 

LARCKER, 2003). Desta forma fatores contingênciais como dificuldades e imprevistos que 

ocorreram durante o processo, não estão relatados nos dados contábeis. Por exemplo: uma 

situação imprevista resulta na demora em concluir o trabalho, refletindo no resultado como um 

baixo desempenho. Como o dado contábil apenas reflete o realizado, teremos como resultado 

apenas o baixo desempenho. Porém o tempo gasto pelo agente para resolver esse imprevisto, 

pode ter gerado uma contribuição para a evolução do processo, inclusive, diminuindo o tempo 

das situações previstas. Essa contribuição que gerou um benefício para a organização não vai ser 

refletida pelo dado contábil.  

Na visão do agente podemos concluir que o subordinado contribuiu para a evolução do processo 

e por isso seu desempenho foi inferior. Existindo um sistema de recompensas variáveis 

associadas a esse desempenho, a recompensa do subordinado será prejudicada. Por mais que 

subordinado se dedique para tornar o processo melhor, essa contribuição para a organização não 

será representada pelo dado contábil, o que pode causar um comportamento desfavorável em 

relação à melhora do processo. Isso pode causar uma situação onde o processo nunca é 

melhorado, terminando com a orientação ao curto prazo pelo agente, mesmo que os objetivos da 

organização sejam orientados ao longo prazo. Devido à falta de subjetividade das medidas 

contábeis elas podem contribuir para a criação de folga orçamentária. Essa discussão nos leva à 

segunda hipótese: 

H2. Incerteza, indicadores contábeis e propensão para criar folga orçamentária estão 

associadas em um processo de mediação. 

A figura 3 apresenta como as variáveis estão relacionadas umas com as outras. 
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Figura 3: Relações entre as variáveis propostas.  
Fonte Aquino el al (2008a). 

Na próxima seções discutiremos como os dados foram coletados, tratados e analisados para testar 

essas duas hipóteses. 
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5. Coleta de dados 

Os dados da série histórica dos indicadores foram colhidos junto ao sistema de informações da 

Sefaz. Foram feitas oito visitas para realizar as entrevistas com funcionários para reconhecer as 

atividades desempenhadas por eles. Também para verificar como os departamentos são 

estruturados, número de funcionários, regras, procedimentos, sistemas de controle e avaliações. 

Essas informações e evidências foram reunidas para ser possível triangular esses dados com os 

conseguidos por meio da análise estatística dos indicadores a fim de dar maior validade interna à 

pesquisa. 

5.1. Protocolo do estudo de campo 

Como discutido na literatura, o projeto da pesquisa de um estudo de campo é uma ferramenta útil 

para diminuir os problemas inerentes a esse tipo de pesquisa (Scapens, 2004). Uma das primeiras 

decisões a serem tomadas em relação à condução do estudo de campo está relacionada com a 

profundidade do estudo e o papel do pesquisador. Quanto mais profundo, teremos menor 

possibilidade de generalização e maior possibilidade de entendimento das relações dos 

fenômenos. Portanto, cada nível de profundidade necessita de uma interação do pesquisador com 

o ambiente da pesquisa.  

Este estudo buscou evidências sobre a presença de folga orçamentária no MMD do órgão público 

em questão e se as relações causais propostas no modelo estão corretas.  Dessa forma além da 

análise estatística das séries dos indicadores, é necessário buscar evidências em outras fontes de 

dados como documentos formais, informais, entrevistas, etc. Dada a necessidade desta pesquisa, 

o papel do pesquisador pode ser descrito como um pesquisador “Visitante” para Scapens (2004, 

p. 264) ou como um pesquisador de “interação limitada e controle ativo” para Mckinnon (1988, 

p. 48). Ambos compartilham das seguintes características: Um pesquisador com acesso a 

documentos do caso (relatórios, minutas de reuniões, registros informais, memorandos, etc.), que 

visita regularmente o site do caso, observa os eventos, questiona os sujeitos em conversas 

informais ou por entrevistas formais. Este tipo de interação está sujeita aos problemas de validade 
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e confiabilidade devido a: efeitos causados pelo observador, viés do observador, limitação de 

acesso a dados, limitações e complexidades da mente humana (MCKINNON, 1988).  

De forma breve, os efeitos causados pelo observador podem ser considerados como os efeitos 

reativos que a presença do observador causa no fenômeno em estudo. Viés do observador está 

relacionado à interpretação do pesquisador em relação aos fatos observados. Limitação de acesso 

aos dados pode ser descrito como uma limitação formal a certos tipos de documentos ou pessoas, 

ou como uma limitação de tempo, onde o pesquisador não fica tempo suficiente no site para que 

entre em contato com todos os eventos de interesse da pesquisa. E complexidades e limitações da 

mente humana estão relacionadas às possíveis conclusões erradas que o pesquisador pode chegar 

devido a entrevistas onde os entrevistados relatam os eventos de forma resumida ou incorreta 

(intencionalmente ou devido ao esquecimento) (MCKINNON, 1988). 

O uso da triangulação ajuda a diminuir as ameaças em relação à validade e confiabilidade do 

estudo. Modell (2005) argumenta que a triangulação pode ser de dados, de investigadores ou de 

teorias. Este estudo utiliza a triangulação de dados para aumentar a validade: análise estatística 

dos indicadores e entrevistas (semi-estruturadas e não estruturadas) com os funcionários da 

SEFAZ. 

Para Scapens (2004) é possível aumentar a confiabilidade do estudo garantindo um rigor no 

procedimento da pesquisa. Seguindo padrões definidos, o pesquisador mostra que os achados da 

pesquisa são confiáveis, e outra pessoa pode examinar o que foi feito por meio de uma trilha de 

auditoria. 

Na primeira visita à Sefaz, o informante chave descreveu um panorama da secretaria e forneceu 

vários indícios de quais outras pessoas deveriam ser entrevistadas, pois essas detinham as 

informações detalhadas relacionadas a parte do fenômeno em estudo. Nas visitas seguintes o 

informante chave sempre foi procurado para iniciar um contato com as demais pessoas a serem 

entrevistadas.  

Scapens (2004) chama atenção para o fato de que deve haver sempre à mão do pesquisador algo 

que ele possa tomar nota, seja um gravador ou caderno de anotações. Mckinnon (1988) salienta 

que a tomada de notas é de extrema importância para o estudo de campo, principalmente o que se 
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relaciona ao tipo de nota, separando as anotações referentes aos fatos ocorridos e às percepções e 

conclusões relacionadas a esses fatos. 

Para as entrevistas desse estudo adotou-se o seguinte procedimento: 

• Antes de cada entrevista, as expectativas da entrevista6 foram anotadas em um caderno 

(que acompanhava o pesquisador durante a entrevista) para que pudesse servir de guia para os 

assuntos discutidos durante a entrevista; 

• Durante a entrevista, poucas notas foram anotadas para servir de guia para a transcrição 

final da entrevista.; 

• Ao término da entrevista, as notas foram expandidas com as declarações do respondente e 

com as impressões do pesquisador.  

Como uma entrevista com um respondente ou com o informante gerou dúvidas que foram 

respondidas por outro respondente, as entrevistas desse estudo podem caracterizar-se como 

entrevistas semi estruturadas, pois o pesquisador tinha em mãos quais os assuntos deveria abordar 

com a maioria dos respondentes. Segundo Horton et al (2004), as vantagens de uma entrevista 

com perguntas semi estruturadas superam as desvantagens do tratamento estatístico, pois permite 

um grau de flexibilidade maior em identificar quais são as particularidades de interesse da 

pesquisa e habilita que algumas respostas sejam perguntadas em mais detalhes. Horton tambem 

declara que as perguntas semi estruturadas podem começar com o levantamento teórico e com 

suas próprias duvidas. Questões de sondagem são úteis para alcançar validade e confiabilidade, 

pois permitem ao pesquisador maior riqueza de detalhes sobre um evento. Questões como “por 

que” e “quando” ajudam a clarear os significados sobre um evento. Esse tipo de questão foi 

amplamente utilizado nessa pesquisa. 

Para facilitar o processo iterativo de análise das evidencias, as entrevistas e notas foram 

transcritas na forma eletrônica por meio do processador de texto Microsoft Word, no mesmo dia 

em que ocorram.  

                                                

6 Podemos entender por “expectativas da entrevista” as respostas que deveremos colher de cada respondente. 
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5.2. Apresentação do caso 

As atribuições da Sefaz naquele estado brasileiro incluem, entre outras: fiscalização dos tributos 

estaduais, e pelas funções tradicionais de contabilidade, de controle interno e do gerenciamento 

das despesas e do orçamento, incluindo a administração dos pagamentos dos recursos humanos 

de todo os órgãos do estado e contabilidade estadual. 

Em 1995 começaram as primeiras iniciativas para se chegar a um planejamento estratégico 

estruturado. Nessa época as supervisões foram criadas e a Secretaria foi reformulada para a 

estrutura atual. Pretendia-se introduzir o gerenciamento pela Qualidade Total por meio de 

consultorias externas com ferramentas de qualidade e rotinas, e pela introdução de métodos 

gerenciais baseados em metas. A secretaria buscava uma visão macro do planejamento, para dar 

uma orientação de longo prazo para as delegacias e nessa época ja havia discussões sobre 

bonificação como uma forma de motivar os funcionários. 

O modelo de desempenho da Sefaz começou a ser implantado em 1997, a partir de discussões 

sobre planejamento estratégico. Em 98 inicia-se o programa de Qualidade Total. De 1999 a 2002 

houve um “esquecimento” do planejamento estratégico por motivos políticos.  

Em 2003 são retomadas as discussões sobre o planejamento estratégico e nessa época existem 

pressões dos servidores quanto à defasagem salarial. No período 2003/2004 implementou-se uma 

metodologia de planejamento estratégico baseada em indicadores, relacionados com problemas 

estratégicos e ações correspondentes, porém ainda descasado com o orçamento público. As metas 

eram definidas de forma independente do orçamento, tornando o orçamento descasado e 

causando problemas com a lei de responsabilidade fiscal7. Os problemas motivacionais que 

levaram a adoção das primeiras iniciativas ainda se mantinham. 

                                                

7 A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, estabelece 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, mediante ações em que se previnam 
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A secretaria da fazenda enfrentava problemas com o orçamento, suas receitas não conseguiam 

pagar as despesas. A secretaria precisava incentivar os servidores a aumentar a arrecadação e 

diminuir as despesas e por quase oito anos, discutiu-se a forma de bonificação dos servidores e 

dispersão no sistema de pagamentos. Diante deste cenário e a pressão pela atualização salarial, 

em 2005 foi regulamentado os incentivos para premiar a produtividade e eficiência. Estes 

incentivos incluem prêmios salariais por desempenho de equipes, eventuais promoções a cargos 

decisórios (e conseqüentes adicionais salariais) e reconhecimento da capacidade gerencial. Como 

existia uma pressão pela correção salarial por parte dos servidores, existem relatos de que no 

começo da bonificação, as metas eram definidas de forma bem branda. Porém também por relatos 

e recorrendo aos dados do sistema de informações da secretaria, essas metas não eram atingidas. 

Em 2006 inicia-se o modelo atual. 

A equipe que assumiu a administração da Sefaz no período 2003/2006 reviu os principais 

problemas encarados pelas administrações prévias: falta de motivação, implantação incompleta 

do ciclo gerencial, dificuldades de percepção e subsequente aplicação do planejamento global às 

divisões e seções, além de dificuldades para que a média gerência assumisse realmente o papel de 

gerência.  E com base na experiência acumulada pelas equipes anteriores, desenvolveu as 

seguintes ações:  

• treinamento em práticas de gestão para a alta direção;  
• treinamento em práticas de gestão intermediária para a média gerência;  
• desenvolvimento de times naturais;  
• formalização da estrutura de planejamento;  
• padronização do processo de planejamento;  
• implantação de um sistema de informações para suportar o processo de planejamento; e  
• introdução da remuneração variável 

 

A padronização do processo de planejamento ocorreu pela definição de ciclos de planejamento 

relacionados com o ano civil, desta forma, cada ano se refere a: um ciclo de planejamento 

encerrado (ano passado), um ciclo presente (ano atual) e um ciclo em elaboração (próximo ano). 

                                                                                                                                                        

riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, destacando-se o planejamento, o 

controle, a transparência e a responsabilização como premissas básicas. 
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Cada ciclo de planejamento começa com uma reunião paraa definição dos propósitos específicos 

pela equipe diretiva, que são baseados nos propósitos gerais estabelecidos pelo Governo do 

Estado e norteados pela missão e visão da Sefaz. Cada proprósito específico será dividido em 

objetivos que são compostos por metas, as metas são dividadas em ações e as ações são 

compostas por etapas. Essa hierarquia é a estrutura oficial para acompanhamento e controle no 

sistema de informações e controle da Sefaz. 

Sugestões da média e baixa gerência são analisadas e os propósitos específicos finais são 

definidos. Uma nova rodada de negociação é então conduzida pela média e baixa gerência, para 

que sejam definidos os objetivos, metas, ações e etapas para prover os meios de alcançar cada 

propósito específico. Durante as discussões do planejamento pode haver mais níveis do que o 

sistema de informação da Sefaz suporta (metas, ações e etapas), causando uma multiplicação de 

metas e ou ações. Em alguns casos, mais níveis são necessários para dar formalidade às ações, 

delegação das ações, etc. Isso faz com que alguns gerentes acompanhem suas metas por meio da 

planilha eletrônica Microsoft Excel, para que seja possível acompanhar o nível operacional da 

ação.  

Até julho, as metas do próximo ano devem estar estabelecidas para poderem participar da 

definição do orçamento pelo governo. Depois do orçamento aprovado, uma nova rodada de 

reuniões é feita para revisar as metas e verificar se as mesmas são factíveis dentro do orçamento. 

Isso acontece em novembro e nesse momento, algumas metas que foram previamente definidas 

podem ficar de fora do planejamento do próximo ano, devido à restrições no orçamento. 

Nas metas, ações e etapas podem ser relacionados indicadores de desempenho que podem ser 

quantitativos, qualitativos ou ambos, dependendo da sua natureza. Esses indicadores não 

necessariamente representam o andamento das etapas, ações ou metas.  

As ações podem ser definidas como grupos de projetos ou programas necessários com a 

finalidade de atingir as metas estabelecidas. Evidentemente, a mesma ação pode eventualmente 

suportar mais de uma meta. 

Além das metas definidas pela equipe diretiva durante o processo de negociaçã, existem as metas 

de quatro anos do governo (que sempre participam do planejamento). São as chamadas metas 
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estruturantes, que estão dentro do programa de ajuste fiscal que busca aumentar a eficiência da 

despesa pública e da arrecadação tributária, além de garantir mais transparência à sociedade. As 

metas estruturantes são as responsáveis por deixar o estado em conformidade com a lei de 

responsabilidade fiscal.  

Uma vez definidas, aprovadas e revistas, as metas começam a ser acompanhadas no mês de 

janeiro do ano seguinte ao planejamento. 

Para efeito de controle, cada meta recebe um responsável que não é necessariamente uma pessoa 

envolvida de alguma forma com a execução das funções que resultará no cumprimento da meta. 

O responsável pela meta é a pessoa que fica incumbida de verificar se o andamento da meta está 

no prazo e eventualmente e cobrar o responsável pela execução das atividades se não estiver. 

O MMD é suportado por um sistema de informações disponível para consulta por qualquer 

funcionário da Sefaz, porém apenas 200 pessoas aproximadamente, desde a baixa gerência até o 

Secretário, têm permissão de atualizar dados dos indicadores. Cada pessoa informa, uma vez por 

mês, o estado dos indicadores que são de sua responsabilidade.  

5.2.1. Avaliação do desempenho e premiação 

Uma das ações da equipe diretiva foi a introdução da remuneração variável baseada em metas 

trimestrais. O alcance integral das metas em um mês particular corresponde a 1.000 pontos. O 

valor monetário dos pontos alcançados no trimestre anterior será utilizado como remuneração 

variável do trimestre atual de todos os funcionários da secretaria. O valor monetário de um ponto 

é calculado baseado na arrecadação verificada nos últimos doze meses, contados até o segundo 

mês imediatamente anterior ao pagamento.  

Após as metas serem aprovadas pelo orçamento e revistas pela equipe diretiva, são iniciadas as 

negociações para eleger as metas que farão parte do calculo da bonificação do próximo trimestre, 

iniciado em janeiro do ano posterior ao processo de planejamento. As metas estruturantes quase 

sempre entram na composição da bonificação resultando na decomposição das metas anuais em 

metas de três meses, muitas vezes causando um descompasso na execução anual. 
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Como algumas vezes as metas anuais sofrem influência de fatores externos, as metas que entram 

para o cálculo do bônus podem mudar. O outro extremo é quando uma meta anual já foi ou está 

para ser atingida nos primeiros trimestres, dessa forma a pontuação da meta para um próximo 

trimestre é diminuída ou integralmente excluída do cálculo da bonificação, privilegiando outras 

ações.  

Uma prática recorrente é utilizada na seleção das metas que irão compor o bônus: selecionam-se 

a maioria das metas possíveis, retiranto as metas de alto risco para preservar a relação entre o 

salário variável (bônus) e o salário fixo. Essas são as chamadas “metas de manutenção” que 

servem para garantir um variável mínimo. 

Existe um total de 3.000 pontos por trimestre que serão negociados e distribuídos de acordo com 

os interesses do governo, da secretaria e da equipe diretiva. Os pontos são distribuídos da 

seguinte forma: 

• Departamento da Receita: 1.800 pontos 
• Departamento da Despesa: 800 pontos 
• Departamento da Controladoria: 400 pontos. 

 

Segundo Gibbs et al (2004) podemos ter três tipos de subjetividade na avaliação de desempenho: 

1) a totalidade ou parte de um bônus é baseado em julgamentos subjetivos sobre o desempenho; 

2) os pesos de algumas ou todas as medidas quantitativas são determinadas subjetivamente; 3) as 

medidas de desempenho são selecionadas subjetivamente. Essa subjetividade é usada para 

mitigar distorções e reduzir os riscos associados às medidas quantitativas. Evidências 

apresentadas por Ittner e Larcker (2003) mostram que alguns níveis de subjetividade podem 

aumentar os incentivos pois permite que a empresa utilize informações que não são captadas 

pelos indicadores contábeis. 

No MMD da Sefaz encontramos os encontramos os três tipos de subjetividade: 1)  Existem 

medidas totalmente qualitativas; 2) Quantos pontos serão atribuídos para cada meta, depende da 

vontade do diretor e aprovação da equipe diretiva que representa os interesses da secretaria da 

fazenda; 3) As metas que participam da composição do bônus são selecionadas a cada três meses. 
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Todos esses instrumentos são utilizados para direcionar as ações dos agentes segundo os 

interesses da secretaria e para diminuir a incerteza relacionada ao bônus dos servidores. 

Tabela 1: Distribuição dos pontos em uma meta. 
 Meta Realizado Pontos Atribuídos Pontos Alcançados 
Meta 1   500 446 
-Ação 1   50 25 
--Etapa 1   25 25 
--Etapa 2   25 0 
-Indicador 1 1.000 980 450 441 
 

Além dos 3.000 pontos, existe uma situação chamada de super meta. Metas que são taxadas como 

super meta, podem ter um acréscimo nos pontos se seu realizado for superior a 100%. Esses 

pontos, limitados a 250 por trimestre, chamados de pontos excedentes, podem ser pagos via 

bonificação ou acumulados para o próximo trimestre, dependendo da decisão do secretário. As 

tabelas 1 e 2 ilustram a distribuição dos pontos nas metas. 

Tabela 2: Distribuição dos pontos excedentes 
 Meta Realizado Pontos 

Atribuídos 
Pontos 

Alcançados 
Pontos 

Excedentes 
Meta 1   500 500 20 
-Ação 1   50 50  
--Etapa 1   50 50  
-Indicador 1 1.000 1.500 450 450 20 
 

Na tabela 2, temos um indicador que seu valor atingido foi 50% maior do que o valor meta. Se 

aplicarmos esse percentual ao valor total dos pontos atribuídos, teríamos o valor de 225 para 

pontos excedentes; mas como os pontos excedentes são limitados a 250 por trimestre, os gerentes 

distribuem esses 250 pontos por todas as metas que possuem excedentes. 

Existe também a uma outra referência chamada de meta mínima. Essa meta mínima é o valor 

mínimo para a pontuação começar a valer para o cálculo da bonificação. A tabela 3 ilustra essa 

situação. 
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Tabela 3: Meta mínima 
 Meta Mínima Meta Realizado Pontos 

Atribuídos 
Pontos 

Alcançados 
Meta 1    300 200 
-Ação 1    100 100 
-Indicador 1 900 1.000 899 200 0 
-Indicador 2 900 1.000 950 200 100 
 

O acompanhamento das metas é feito em reuniões mensais da equipe diretiva para monitorar 

todos os propósitos específicos e os principais objetivos e metas. Um outro departamento, o de  

qualidade, é a responsável por acompanhar todas as metas. Quando alguma meta apresenta 

problemas no seu andamento, o responsável pelo acompanhamento no departamento de qualidade 

envia um email a todos os responsáveis por metas em atraso comunicando que existe um 

problema com as metas. Esse email é composto por todas as metas com problemas e é enviado 

com copia para todos os responsáveis pelas metas em atraso e para o diretor do departamento de 

qualidade.  

Nesse ponto podemos fazer uma chamada à teoria. No esquema de pagamento da secretaria, 

encontramos os requisitos para manifestar-se o problema do carona. Na secretaria as ações são 

medidas individualmente ou por times, mas o bônus é pago para todos os funcionários. Como 

relatado por Besanko et al (2006, p. 508), o problema do carona surge quando um membro da 

equipe prefere não trabalhar e tenta pegar “carona” nos esforços de seus parceiros de equipe. 

Dessa forma, podemos mitigar os problemas de carona de três modos: 1) Manter as equipes 

menores, diminuindo o custo e a dificuldade do monitoramento; 2) Permitir que os empregados 

trabalhem juntos por longos periodos de tempo, fazendo com que as ações correntes dependam 

do que os membros fizeram no passado e 3) Estruturar as equipes de forma que seus membros 

possam avaliar as ações uns dos outros. 

Assim “(...) Os benefícios da participação repetida descrita antes podem ser obtidos apenas se os 

membros da equipe forem capazes de identificar outros membros que deixam de realizar ações 

que favoreçam os objetivos da equipe” (BESANKO et al, 2006, p. 509). Podemos observar que a 

secretaria usa os itens 2 e 3 de Besanko como forma de mitigar os problemas de carona inerentes 

à esse tipo de avaliação de desempenho e dispersão de pagamentos.  
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De volta ao acompanhamento das metas; no ultimo mês do trimestre, iniciam-se novamente as 

negociações para eleição das metas de que irão compor o bônus do próximo trimestre. 

Finalizado um trimestre, é feita a apuração dos pontos do trimestre que está finalizado. Ex: em 

abril é feita a apuração dos pontos dos meses de janeiro, fevereiro e março e a bonificação com 

base nesses pontos, serão pagos em abril, maio e junho. 

O valor do ponto é calculado a partir da arrecadação dos 12 meses anteriores ao pagamento 

aplicando-se os percentuais referêntes às carreiras. Na secretaria existem duas carreiras aqui 

representadas por A e B.  Dessa forma temos: 

AR x %CA = VLRPCA 

AR x %CB = VLRPCB 

BA = VLRPCA x PT 

BB = VLRPCB x PT 

Onde AR é a arrecadação dos ultimos doze meses anteriores ao mes do pagamento, %CA é o 

percentual da carreira A, %CB é o percentual da carreira B, VLRPCA é o valor do ponto para a 

carreira A, VLRPCB é o valor do ponto para a carreira B, PT é a pontuação obtida no trimestre 

anterior, BA é o valor que será pago ao funcionario da carreira A e BB é o valor que será pago ao 

funcionário da carreira B. 

Outro instrumento de coerçao utilizado pela secretaria é o Relatório Individual de Atividades 

(RIA). Para que o pagamento seja realizado, todos os servidores precisam preencher um RIA que 

é validado pelo superior até chegar no secretario da fazenda que faz a ultima validação. Se em 

algum nível, um subordinado não preencher esse relatório, o superior também fica 

impossibilitado de preenchê-lo, dessa forma se qualquer funcionário não preencher o relatório, 

todos ficarão impossibilitados de receber o bônus. Esse relatório de atividades é controlado pelo 

workflow da secretaria, nele está contido as atividades que o funcionário declara ter feito, dessa 

forma o supervisor fica ciente das atividades que foram executadas pelo subordinado e se alguma 

atividade não realizada tiver relação a um atrazo em completar alguma meta, o superior pode user 

esse instrumento como peso na avaliação de uma eventual promoção do subordinado.  
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Hoje a secretaria conta com um esquema de remuneração variável baseada no desempenho como 

um todo. O MMD em questão reúne 180 indicadores distribuídos em 32 propósitos específicos, 

que orientam o trabalho de 180 funcionários na Secretaria. 

5.2.2. Incentivos de carreira 

Cada carreia da secretaria possui níveis de salário. Cada nível representa um percentual do salario 

base que o funcionario irá receber. Os níveis são A, B, C, D e E. O nível A representa o nível 

inicial, ou seja, o salário base. Cada nível representa 5% de acréscimo no salário base. 

Totalizando 20% no ultimo nível. Além do aumento do salário com a troca de nível, existem 

abonos pela permanência do funcionário: Com 15 anos de serviço público o funcionario recebe 

10% do salário base. Com 25 anos, o funcinário recebe 60% do salário base. Dessa forma, um 

funcionário de nível E com 25 anos de trabalho recebe o salário base e mais 80% do salário base. 

A cada 2 anos e 3 meses em um nível, um funcionário torna-se elegível para trocar de nível. Para 

a promoção de um determinado funcionário, devem ser preenchidos os requisitos dependendo da 

carreira. Os funcionários da carreira A são elencados por tempo de serviço e desempatados por 

quantidade de faltas não justificadas. Os funcionários da carreira B devem ser classificados por 

merecimento obedecendo os seguintes requisitos: 

I. Conhecimento do trabalho: grau de conhecimento dos métodos e técnicas de trabalho 
utilizados;  

II. Qualidade do trabalho: clareza, exatidão, asseio e cuidados técnicos com o que o 
trabalho é normalmente executado; é a qualidade desejável no setor de trabalho;  

III. Quantidade de trabalho: o somatório das tarefas realizadas em determinado espaço de 
Tempo, considerados seu volume e complexidade;  

IV. Responsabilidade: a seriedade e o compromisso com os quais o servidor se dedica ao 
trabalho;  

V. Disposição para o trabalho: disposição que o servidor tem para o trabalho, assim como, 
de efetivação de idéias e projetos próprios ou alheios;  

VI. Versatilidade: capacidade ou não de adaptação a novos trabalhos, relacionados com o 
que é executado normalmente;  

VII. Cooperação: é a atitude do servidor, tanto em relação ao seu próprio trabalho, como em 
face do trabalho dos colegas;  

VIII. Iniciativa: capacidade de visualizar e resolver os problemas do dia-a-dia e agir 
prontamente na solução dos mesmos;  

IX. Urbanidade: capacidade de relacionamento no ambiente de trabalho e de proporcionar 
um clima de confiança, cordialidade e de respeito;  
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X. Disciplina: respeito às normas estatutárias e àquelas próprias do exercício de sua 
atividade;  

XI. Aperfeiçoamento funcional: o esforço constante no sentido de melhor desempenhar as 
atribuições do cargo. 

 

Apesar dos requisitos formais para as promoções estarem garantidos por lei, a decisão de 

promover ou não um funcionário é discricionária do secretario da fazenda. 

Além dos níveis nas carreias, existem cargos indicados pelo governador, como os de chefia, onde 

o funcionário recebe um abono no salário e depende de situações políticas. 

Ainda como incentivos de carreira temos a bonificação de permanência: Quando um funcionário 

atinge a idade para aposentar-se, o governo do estado pode oferecer um abono para que o mesmo 

não se aposente. Essa bonificação corresponde a 35% do salário base e atualmente existem 117 

pessoas nessa situação.  

5.2.3. Disseminação da informação 

A meta da secretaria é envolver o maior número de funcionários possíveis no planejamento e na 

execução das tarefas. Para isso livretos são impressos e distribuídos por toda a secretaria da 

fazenda para que todos tenham conhecimento das ações que estão sendo desenvolvidas pela 

secretaria. Em todos os ambientes existem quadros da função do departamento, qual sua missão e 

objetivo, organograma de onde exatamente ela atua.  

Todos os funcionários da secretaria (incluindo estagiários e contratados) têm acesso ao sistema de 

planejamento na opção de consultar, porém apenas alguns funcionários podem alterá-lo. 

O departamento de qualidade é o responsável pela divulgação da informação. Este departamento 

está é dividida em:  

• Escola: Responsável pela realização de cursos presenciais e a distância na área técnica para 
treinar os funcionários e pela implementação da política educacional da Secretaria e 

• Divisão de Qualidade e Produtividade: Responsável pela comunicação interna e 
disseminação do Modelo de Gestão, pela execução do Planejamento Estratégico, dos 
programas gerenciais e comportamentais, pelo programa de qualidade de vida do servidor e 
pela comunicação interna. 
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Uma das atribuições do departamento de qualidade é a realização de pesquisas de satisfação dos 

clientes (contribuintes) e de clima organizacional. Os resultados dessas pesquisas são usados no 

planejamento para que metas de melhorias de atendimento a contribuintes e metas de melhorias 

no clima organizacional sejam tomadas. 

Com relação à pesquisa de clima organizacional, iniciou-se em 2005 com a contratação de uma 

consultoria para ajudar a desenvolver uma pesquisa de satisfação dos funcionários da Sefaz que 

serviria de guia para as ações de melhoria no ambiente de trabalho. A pesquisa de clima 

organizacional é feita uma vez ao ano por meio de um questionário e é aplicada a todos os 

funcionários da secretaria (incluindo contratados e estagiários).  

A pesquisa de satisfação de clientes é realizada uma vez ao ano e o departamento de qualidade 

decide quais são os dias e quantos clientes devem respondê-la em cada unidade da secretaria 

espalhada por todos estado tentando, dessa maneira, eliminar as sazonalidade. 

Como vimos até aqui o ambiente organizacional na secretaria é bastante complexo. Nas próximas 

seções retomaremos algumas das evidencias apresentadas aqui para triangular com os dados 

estatísticos encontrados nos indicadores.  
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6. Método 

As variáveis serão operacionalizadas assim como indicado no trabalho de Aquino et al (2008a).  

6.1. Indicadores contábeis, relacionados a bônus e incerteza 

Os indicadores relacionados a bônus serão capturados pela variável dummy BNS e será 

aproximada da seguinte forma: se o indicador for relacionado a bônus, o valor de BNS será 1, 

caso contrario o valor de BNS será 0. 

Incerteza está relacionada com a falta de previsão sobre os resultados das ações. Dessa forma, 

UNC, pode ser aproximada pela variabilidade dos resultados calculada pelo desvio padrão/média 

da série do valor realizado do indicador. 

Serão considerados Indicadores Contábeis ABM os indicadores financeiro-contábeis no lugar de 

considerar todas as métricas quantitativas, ABM será considerada: 1 se o indicador for um 

financeiro-contábil ou 0 se o indicador não for. 

6.2. Folga orçamentária 

A variável folga orçamentária SLK foi aproximada a partir das séries de meta e realizada dos 

indicadores que compõem o MMD. O índice r = valor meta / valor realizado indica o grau de 

alcance da meta. Todas as metas no sistema de informações da secretaria, são do tipo “quanto 

maior, melhor”. Desta forma, a meta foi atingida e superada quando r for menor ou igual a 1. Por 

fim a proxy para SLK foi calculada somando-se os resultados dos módulos das ocorrências de 

r<=1 dividindo o resultado pelo tamanho da série do indicador resultando em R. A a variável 

SLK será 1/R.  

6.3. Dispersão no sistema de pagamento e forças de causa e efeito 

Malina e Selto (2004) classificaram as relações dos indicadores em um MMD em três tipos: (i) 

relações de causa e efeito, (ii) relações de finalidade e (iii) relações lógicas. Na relação de causa e 

efeito a ocorrência do evento X, implica na ocorrência do evento Y. Relações de finalidade 
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mostram possíveis meios de se atingir um objetivo. Relações lógicas acontecem quanto um 

indicador está contido no cálculo de outro indicador. Assim como sugerido por Webb (2004),  a 

força de causa e efeito é aproximada pela natureza da relação. Relações baseadas em fórmulas 

matemáticas são de natureza dedutiva. Portanto relações do tipo (iii) são mais fortes do que os 

tipos (i) e (ii). 

A Dispersão no sistema de pagamento (DPS) será descartada pois não apresenta variabilidade no 

site selecionado. A variável forças de causa e efeito (CES) também será descartada pois o tempo 

que o pesquisador esteve em campo não foi suficiente para captar essa informação tornando-se 

uma limitação ao trabalho. 

7. Análise dos dados 

No sistema de informações da Sefaz, existem 322 metas cadastradas que em algum momento 

passaram pelo planejamento. Como o planejamento é refeito a cada ano, as metas normalmente 

são substituidas, pois são metas estabelecidas junto com a vontade do estado para as ações aos 

cidadãos. Podemos usar como exemplo a construção de uma rua: teremos as etapas desapropriar, 

terraplanar e por fim asfaltar. Se for possivel fazer cada etapa em um único mês, essa meta so 

faria parte do planejamento em um trimestre do ano. Na tabela 4 apresentamos a estatística 

descritiva das variáveis e na tabela 5 suas correlações: 

Tabela 4: Estatística descritiva das variáveis 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

UNC 322 0 2 ,31 ,342 
BNS 322 0 1 ,63 ,484 
ABM 322 0 1 ,18 ,387 

SLK(1) 322 1 11 1,93 1,666 
SLK(2) 322 -,87758 3,27211 ,0000000 1,00000000 

Valid N (listwise) 322     
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Tabela 5: Correlações entre as variáveis 
 UNC BNS ABM SLK 
UNC  1    
BNS  -,352** 1   
ABM  ,185** -,033 1  
SLK  ,482** -,306** ,141* 1 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Na tabela 6 apresentamos a distribuição dos indicadores dentro da secretaria. 

Tabela 6: distribuição dos indicadores dentro da secretaria. 
 Valor % 
Total de Indicadores 322 100% 
ABM = 1 59 18% 
BNS = 1 202 62% 
ABM = 1 e BNS = 1 35 10% 
ABM = 0 e BNS = 0 96 29% 

 

Para testar as hipóteses foram feitas as seguintes regressões: 

��� = ��� +  ��	
�� + ����� +  �� 

��� = �	� + �		
�� + �	 

��� = �� +  �	
�� + ���� + � 

��� = ��� + ��	
�� + �� 

��� = ��� +  ��	
�� + �� 
 

A tabela 7 apresenta os valores esperados para cada �: 

Tabela 7: Valores esperados para coeficientes 
Valor Esperado Interpretação 

��	>0, ��>0 e |��	| > | ��	| Quanto maior a incerteza de um indicador relacionado a bônus, mais folga 
�	>0, �>0 e |�	| > | ��	| Quanto maior a incerteza de um indicador contábil, mais folga 

��	>0 Quanto maior a incerteza, o indicador é indicador contábil 
�		>0 Quanto maior a incerteza, o indicador é relacionado a bônus 

 

A tabela 8 apresenta os valores encontrados para cada � (as tabelas com as regressões completas 

estão no anexo 1): 
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Tabela 8: Valores encontratos 
 Valor Sinal 

��	 2,082 >0 
�� -0,537 <0 
�		 -0,498 <0 
�	 2,301 >0 
� 0,232 >0 
��	 0,209 >0 
��	 2,349 >0 

 

Analisando os resultados, nota-se que os indicadores relacionados a bônus exercem uma 

influência moderadora negativa na criação de folga orçamentaria, o que rejeita H1. Esse resultado 

pode ser explicado pelo fato de existirem as “metas de manutenção” onde as metas que são 

indicadas ao bônus serão metas atingidas e não sofrem inflência da incerteza. 

Para confirmar H2, precisamos satisfazer a seguintes condições: β	>0, β>0 e |β	| > | β�	|. 

Olhando para os dados podemos ver que as duas primeiras condições são atendidas, porém a 

última não. Isso pode ser devido ao fato de que os indicadores contábeis na organização não são 

altamente controláveis. Os principais indicadores contábeis estão relacionados à arrecadação da 

secretaria, que depende de fatores externos da economia. No site em questão, é utilizado um  

sistema de informação que agrega dados econômicos e de arrecadação para se fazer a projeção 

das metas de arrecadação para o próximo ano, essas projeções são bem realistas e permitem que 

as metas sejam estabelecidas de forma a não apresentarem folga pois a incerteza é baixa. Dessa 

forma, por mais que a incerteza tenha uma influência maior na criação de folga orçamentaria, o 

efeito do indicador contábil é quase nulo. 

 

8. Conclusão 

Este estudo analisou como a relação dos indicadores em um modelo de medida de desempenho 

impacta na criação de folga orçamentária. Por meio da triangulação do estudo de campo e da 

análise estatistica dos indicadores chegamos à conclusão que a incerteza dos indicadores 

relacionados tem um papel significativo na criação de folga orçamentária mas não conseguimos 

suportar as hipóteses apresentadas na teoria. 
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A falta de resultados desse estudo por ser justificado pelas caracteristicas particulares inerentes ao 

sistema público, principalmente às relacionadas ao sistema de incentivos e punições. Uma 

sugestão para futura investigação é incluir no modelo, qual o grau de controlabilidade de um 

indicador, pois indicadores que dependem exclusivamente dos esforços dos agentes devem 

apresentar uma folga maior do que aqueles que dependem de fatores externos como a economia. 

Este estudo possui algumas limitações como a dada pelo método escolhido. Este estudo está 

baseado nos dados de uma única entidade pública. Dessa forma os resultados dessa pesquisa não 

podem ser generalizados a outras entidades públicas e é esperado que sua aplicação em entidades 

particulares não se seja possível de forma direta.  

Apesar de existirem esforços desde 1997 para o alinhamento dos servidores quanto aos objetivos 

da Sefaz, somente existem dados históricos do MMD a partir de 2005. Esse período pode ser 

pequeno para conclusões. Além disso existem os fatores politicos que no preíodo de 1999 a 2002 

atravancaram o desenvolvimento do sistema de planejamento da secretaria. 

Como o estudo de campo não foi longitudinal, as interações das pessoas no processo de definição 

da meta não foram observadas pela pesquisa e não foi possível captadar as relações de causa e 

efeito por causa do desenho do sistema de informações da secretaria onde não existe um lugar 

para cadastrar-se essas relações. Possivelmente essas relações existam e possam ser percebidas 

durante as negociações do planejamento para o próximo ano. 

Este estudo usou as variáveis relacionadas a folga orçamentária, que geralmente são estudadas no 

setor privado, e provou que elas estão presentes também no setor público. Dessa forma este 

estudo pode servir de base para outros estudos dessa natureza dentro do setor público. Aliando-se 

às premissas do New Public Management, podemos dizer que os métodos e ferramentas do setor 

privado não são diretamente aplicáveis ao setor público dada a sua particularidade. Porém 

estudos que são feitos normalmente no setor privado, também deveriam ser feitos no setor 

público para dar maior validade às teorias que explicam os fenômenos das relações gerênciais. 
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ANEXOS 

Anexo 1 (Tabelas de regressões) 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,621 ,177  9,175 ,000 

UNC 2,082 ,252 ,427 8,271 ,000 
BNS -,537 ,178 -,156 -3,022 ,003 

a. Dependent Variable: SLK 
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,783 ,034  22,841 ,000 

UNC -,498 ,074 -,352 -6,721 ,000 
a. Dependent Variable: BNS 

 
Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,173 ,113  10,369 ,000 

UNC 2,301 ,243 ,472 9,480 ,000 
ABM ,232 ,214 ,054 1,084 ,279 

a. Dependent Variable: SLK(1) 
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,118 ,029  4,100 ,000 

UNC ,209 ,062 ,185 3,361 ,001 
a. Dependent Variable: ABM 

 
Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,201 ,110  10,884 ,000 

UNC 2,349 ,239 ,482 9,847 ,000 
a. Dependent Variable: SLK(1) 

 
 


