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RESUMO

Este estudo se projeta a partir da proposta de avaliação da qualidade dos serviços prestados de
uma empresa de assessoria contábil. Dessa forma, o objetivo deste trabalho consiste em
construir um modelo que tenha capacidade de avaliar a qualidade dos serviços da empresa
MCA Assessoria Contábil Ltda., a fim de auxiliar na excelência de seu gerenciamento. Para o
alcance deste objetivo, utiliza-se a Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão (MCDA-C),
desenvolvida sob uma perspectiva construtivista. Neste sentido, busca-se, através de um
estudo de caso, evidenciar a aplicabilidade do modelo construido, considerando os objetivos,
as metas e os valores tanto da autora quanto do gestor da organização estudada. Entretanto,
para uma melhor compreensão da pesquisa é apresentado no Capitulo III o referencial teórico
da MCDA-C, em seguida é discutido o estudo de caso o qual se evidencia as três fases do
processo decisório, quais sejam: (1) Fase de estruturação; (2) Fase de avaliação; e, (3) Fase de
elaboração das recomendações. E por fim, conclui-se que os objetivos foram alcançados e que
a empresa do estudo de caso obteve a avaliação do desempenho organizacional no que tange a
qualidade dos serviços prestados como urna alternativa de promover seu gerenciamento.

Palavras-chaves: Qualidade dos
desenvolvimento organizacional.
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ABSTRACT

This study is projected from the proposal of quality evaluation of paid services of an advisory
accounting enterprise. Thus, the aim of this work consists in building a model that has
capacity to evaluate the quality of the services of the company MCA Assessoria Contábil
Ltda., in order to aid on the excellence of its management. Reaching this goal, it is used the
methodology MCDA-C (Methodology Multicriteria of Support to the Decision —
Constructivist), developed under a constructive perspective. This way, one seeks through a
case study, to highlight the applicability of the model built, taking into consideration the
objectives, the targets and the values from both the author and from the manager of the
organization studied. However, for a better comprehension of the survey it is presented in the
chapter III the theoretical reference of the MCDA-C, following it is discussed the case study
in which the three phases of the deceive process are highlighted. They are: (1) structuring
phase; (2) evaluation phase; and, (3) elaboration of the recommendations phase. At last, one
concludes that the goals were reached and that the study case enterprise got the evaluation of
the organizational performance with regards to quality of the paid services as an alternative in
promoting its management.

Key words: quality of the paid services; Methodology; Evaluation of organizational
development.
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1. IN T RODUÇÃO
0 efeito da globalização — mudança de paradigma — fez com que atualmente a
sobrevivência no mercado competitivo represente o grande desafio das empresas, sendo cada
vez mais necessário o gestor estar atento a corresponder As necessidades e As expectativas dos
sócios e acionistas, dos funcionários, fornecedores e, principalmente, dos clientes.
Com o passar do tempo fatores (econômicos, sociais, tecnológicos, etc.)
considerados essenciais ao sucesso da indústria, comércio e serviços tiveram uma mudança
brusca. 0 que fomenta o sucesso de uma organização a mais de meio século, atualmente, não
é mais senso comum.
A sobrevivência no mercado, ou seja, a manutenção da "vida" das empresas de
hoje, depende de como as mesmas investem em seu aprimoramento continuo. A "rivalidade"
global, o rápido crescimento da diversidade de produtos, assim como, a ampla evolução
tecnológica que exige recursos humanos especializados, impõe um ritmo acelerado de
desenvolvimento a estas organizações.
A atual conjuntura empresarial tem feito com que as entidades repensem sua
atuação no contexto organizacional, visto que o ambiente de mercado e a contabilidade tam se
deparado com o grande desafio de evidenciar novos modelos de mensuraçâo e de informação
que contribuam na gestão, e assim contemplem, além de ativos físicos e tangíveis, os ativos
intangíveis.
A sociedade globalizada traz mudanças radicais em termos do surgimento de uma
"nova sociedade", a sociedade da "Era da Informação", que coloca o conhecimento como o
ativo de produção mais importante do Terceiro Milênio, como afirma Franco (2004).
Dentro deste contexto, que atinge também os profissionais da Area de serviços
contábeis, se faz necessário que o contador seja um agente ativo na gestão interna das
empresas, tendo em vista a qualidade, o custo, o atendimento e a inovação na prestação de
serviços aos clientes.
Os relatórios financeiros tradicionais como, por exemplo, balanço patrimonial c
demonstração do resultado do exercício, estão continuamente perdendo hegemonia visto que
não enfatizam os elementos para os quais conduzirão a resultados financeiros futuros,
refletem apenas o passado (gastos incorridos e receitas auferidas) e não medem a criação nem
destruição de valor econômico futuro. Ottoboni (2002) afirma que muitos métodos baseados
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ern indicadores somente financeiros estão caindo em desuso originando uma carência de
trabalhos que discutam a implementação de novos sistemas de medição de desempenho bem
como a utilização dos resultados obtidos por estes sistemas.
Assim, como em várias áreas, na contabilidade o impacto da evolução tecnológica
sobre o desenvolvimento da atividade do contador exigiu mudanças compatíveis com a
realidade que esta vivendo, e que tende a alterações ainda maiores, principalmente no que
tange a interesse no campo da informação e conhecimento.
0 contador esta vivendo, atualmente, diante de mercados de trabalho com níveis
de exigência cada vez maiores, necessitando de informações cada vez mais apuradas por este
motivo, as empresas necessitam que haja integração sistemática de informação e tomada de
decisão, consistindo em dados de inserção direta no resultado gerencial e assim constituindo o
diferencial da competitividade empresarial, como análises de resultados, perspectivas futuras
de novos produtos e expansão de ramo de negócio.
Sobre isto, Thomé (2001, p. 15) destaca que além da necessidade de crescer, do
advento da informática e do aperfeiçoamento da legislação, outros fatores, igualmente
significativos na mudança do perfil do empresário contábil, ocorreram e hoje esses
empresários são parceiros de seus clientes, porque oferecem a eles serviços qualificados de
que tem necessidade para o bom andamento dos negócios.
Sendo assim, a intenção do presente estudo 6' propor urn modelo para avaliar a
qualidade dos serviços prestados por um escritório de assessoria contábil, através de um
estudo de caso e para este fim serão abordados conceitos de qualidade de serviços prestados,
formas de avaliação e aperfeiçoamento de tais serviços; identificação e análise da
característica da organização estudada; e, identificação de quais procedimentos devem ser
realizados, de forma a melhor se adaptar as características desta organização visando sua
excelência na qualidade de serviços prestados.

1.1 Tema
0 tema a ser desenvolvido nesta pesquisa é a construção de um modelo para

avaliar a qualidade dos serviços prestados por um escritório de Assessoria Contábil, a fim de
auxiliar na excelência de qualidade de trabalho do mesmo.
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1.2 Problema
0 presente estudo - que se propõem à construção de um modelo para avaliar a
qualidade dos serviços prestados pelo escritório MCA Assessoria Contábil Ltda., com a

finalidade de auxiliar na excelência na qualidade de trabalho — procura responder o seguinte
problema de pesquisa: como executar/realizar a aplicação da teoria de forma a selecionar o
melhor do que foi observado nos modelos apresentados e atender as características e
necessidades da organização em estudo?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

0 objetivo geral é construir um modelo que tenha capacidade para avaliar a

qualidade dos serviços prestados pela MCA Assessoria Contábil Ltda, com a finalidade de
auxiliar na excelência da qualidade de trabalho da mesma.

1.3.2 Objetivos Específicos

Com a fmalidade de atingir o objetivo geral apresentado, os objetivos específicos
são:

•

Fundamentar teoricamente conceitos de qualidade, vinculados com
serviços prestados pela contabilidade;

•

Demonstrar a avaliação e gerenciamento de tais serviços;

•

Apresentar a metodologia MCDA-C, selecionada para construção do
modelo de avaliação;

•

Construir um modelo específico para a empresa MCA Assessoria Contábil
Ltda;

•

Elaborar recomendações de aperfeiçoamento
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1.4 Justificativa

Nos primeiros anos da década de 50 já se estudava uma forma de iniciar uma
extensa descentralização de autoridade e responsabilidade pelas operações da empresa. A
unidade básica de organização seria o departamento de produtos, dando ênfase a mensuração
da eficiência dos departamentos de operação (isto 6, de produtos). Conforme Kanitzl (1976)
este projeto foi estabelecido pela General Eletric (GE) em 1952, tendo em mente que boas
mensurações de desempenho geral requerem um necessário equilíbrio entre várias funções e
aspectos da administração.
Para isso foi preciso fazer uma cuidadosa análise da natureza e finalidade das
atividades básicas de trabalhos executados por cada unidade funcional da GE, a fim de
descobrir os objetivos funcionais que eram suficientemente importantes para o bem estar da
empresa como um todo para serem chamadas de "Areas de resultado-chave" — que eram ao
todo oito: lucratividade, posição no mercado, produtividade, liderança do produto,
aperfeiçoamento do pessoal, atitudes dos empregados, responsabilidade pública, e, equilíbrio
entre objetivos de curto prazo e em longo prazo.
Este procedimento ocorreu com o intuito de colocar a General Eletric em posição
de liderança numa economia forte e competitiva. Cada unidade (gerente) era cobrada em
relação aos oito fatores internos e não somente ao lucro.
0 que era uma opção para ser o topo de linha a anos atrás, atualmente tornou-se
urna necessidade de sobrevivência. 0 mercado atual, muito competitivo, exige das entidades
uma diferenciação em todos os seus setores: seus produtos e serviços devem ser de ótima

qualidade, o prazo de entrega deve ser o menor possível, o atendimento deve ser ágil e
prestativo, entre outros aspectos. Nesse cenário, as atividades exercidas criam bens
impalpáveis, como exemplo um pensamento coletivo, uma cultura que direcione as ações de
todos os colaboradores da empresa a fim de resolver os problemas, incentivar inovações e
melhorar a organização interna.
Todavia, as empresas não podem mais se basear somente em medidas financeiras
e de curto prazo, existem outras perspectivas que devem ser analisadas e trabalhadas
principalmente quando relacionadas ao comportamento, para que os objetivos apontados em
suas estratégias sejam alcançados.

O estudo de caso citado no livro de Kanitz, denominado Genaral Eletric
N. Anthony da Havard University Graduate School of Business Administration.

Company, foi eleborado pelo Prof. Robert

Neste contexto, o desenvolvimento desse trabalho é relevante quando entendido
como incentivador da melhoria da qualidade dos serviços prestados por escritórios de
assessoria contábil. A construção de um modelo metodológico contribui na compreensão e
visa propor melhorias e aperfeiçoamento dos serviços da MCA Assessoria Contábil Ltda, por
meio de diagnósticos da realidade atual cotejados com as metas estabelecidas.
Ainda, em termos de contribuição para a metodologia MCDA, o presente estudo
tem sua importância no sentido de monstrar mais uma area de aplicabilidade desta
metodologia proporcionando um melhor atendimento da situação para o decisor de urna
maneira que considere tanto os envolvidos diretos como também os envolvidos indiretamente
do contexto decisório.

1.5 Limitações do Trabalho
0 presente trabalho envolveu indiretamente todos os funcionários e clientes da
empresa e já que não houve tempo hábil para uma detalhada aplicação de questionários e
entrevistas, o diagnóstico do percentual de participação e satisfação de funcionários no
escritório, assim como, número de novos clientes indicados por clientes e prazos de relatórios
disponibilizados, foram obtidos por meio da percepção da autora.
Cabe ressaltar que a autora é funcionária da empresa — objeto de estudo — e, a
mesma, sentiu-se apta a construir tal modelo mediante sua percepção. Porém a ferramenta
gerencial que neste trabalho foi utilizada não se aplica com os mesmos termos em outras
organizações.

1.6 Metodologia
Analisando a literatura existente, observa-se que há várias classificações que
auxiliam no enquadramento das diversas abordagens exclusivamente direcionadas a contribuir
na resolução de problemas organizacionais.
No desenvolvimento da pesquisa é utilizado apenas o conhecimento cientifico.
Fachin (1993, p. 23) distingue:
pela presença do acolhimento metódico e sistemático dos fatos da realidade sensível.
Através da classificação, da comparação, da aplicação dos métodos, da análise e
síntese, o pesquisador extrai o contexto social, ou do universo, princípios e leis que
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estruturam o conhecimento rigorosamente válido e universal.

Este tipo de conhecimento preocupa-se em aplicar os procedimentos

metodológicos para analisar fenômenos, ou seja, fatos da realidade a fim de comprovar e fazer
novas descobertas cientificas.
Agora, sobre os procedimentos técnicos se dará através de um estudo de caso. 0
estudo de caso justifica sua importância por reunir informações numerosas e detalhadas com
vista a aprender a totalidade de uma situação. A riqueza das informações detalhadas auxilia
num maior conhecimento e numa possível resolução de problemas relacionados ao assunto
estudado (BRUYNE, 1977 apud BEUREN, 2003). Por este âmbito será realizado entrevista

com clientes verificando a necessidade de adaptações que melhor possibilitem a inclusão de
ferramentas necessárias, para o alcance das metas do escritório.
Quanta a Forma de abordagem do problema sell misto - quali e quantitativo, pois
se preocupa com o entendimento do comportamento humano e requer o uso de método e
técnicas estatísticas. A classificação com base nos objetivos gerais é exploratória, conforme

Beuren (2003, p.80) por meio de um estudo exploratório, busca-se conhecer com maior
profundidade o assunto, de modo a torná-lo mais claro ou construir questões importantes para
a condução da pesquisa. A pesquisa exploratória é desenvolvida no sentido de proporcionar
uma visão geral a cerca de determinado fato.
E os instrumentos utilizados serão entrevistas e questionários.
0 primeiro passo consistiu na elaboração de perguntas e, na seqüência foi
realizada entrevista com o proprietário da empresa em questão. Esta última foi direcionada
com enfoque direto no tópico do estudo de caso e a partir desta perspectiva, sob o paradigma
construtivista, foram definidas as regras que impõe o que é ou não válido e, coin a minima
interferência do pesquisador definiu-se o método utilizado.
Na continuidade os dados obtidos foram relacionados para a construção do
problema da pesquisa e, através dos mesmos, os resultados foram alcançados analisando-se
fielmente as abordagens extraídas dos instrumentos de pesquisa.
A estrutura da pesquisa e seu enquadramento metodológico pode ser visualizado
na figura 1, proposta por Petri (2005).
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Modelo para escolha da metodologia de Pesquisa
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Figura 1 Estrutura de Enquadramento Metodológico do Trabalho
Fonte: Adaptado de Petri (2005)
-

Na figura está se considerando: a visa() de conhecimento; o paradigma cientifico;
a estratégia de pesquisa; o método de pesquisa; e os instrumentos a serem utilizados.

1.7 Organização do estudo
A presente monografia está estruturada em quatro capítulos. 0 primeiro apresenta
a introdução, o tema, o problema, os objetivos, a justificativa, as limitações do trabalho, a
metodologia e a organização do estudo. No segundo, sera apresentado à fundamentação

teórica sobre qualidade dos serviços prestados pela contabilidade perpassando a noção de
qualidade e, ainda o referencial teórico sobre metodologia multicritério de apoio à decisão,
utilizada no desenvolvimento do estudo. 0 terceiro capitulo refere-se ao estudo de caso,
contemplando a apresentação da empresa, entrevista e as fases da metodologia aplicada.
Finalmente, no quarto capitulo são tecidas as considerações finais do trabalho e, na seqüência,
as referencias do estudo são apresentadas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo será tratado o conceito de MCDA e conceitos referentes a
qualidade, pois tais conceitos, desenvolvidos na fundamentação teórica, são considerados de
fundamental importância para a plena compreensão do trabalho e, por este motivo, foram
realizadas pesquisas dentro do tema evolvendo os fundamentos constituintes do estudo.

2.1.1 Definições de Qualidade

0 conceito de qualidade parece ser algo do conhecimento de todos e já ocorreu de

a qualidade ser para muitos um modismo. E é exatamente pelo uso incorreto deste conceito
que faz com que empresas cometam equívocos chegando a ponto de adotar processos de
gestão que dificultam o desenvolvimento da qualidade.
Dependendo da opinião ou o enfoque de quem utiliza o conceito de qualidade a
ele é atribuído diferentes significados, ate mesmo a literatura técnica é bastante variado. No
entanto, o mais prejudicial são os reflexos práticos decorrentes de uma definição equivocada.
Paladini (1990, p.23-28), para uma visão geral do conceito, em função da
organização e abrangência, utiliza-se do trabalho de Garvin (1984) que organiza a qualidade
em cinco abordagens:
a)

b)

c)

Abordagem Transcendental: qualidade, segundo esta abordagem, seria

"primitivamente definida", ou seja, é apenas observável, mas não pode ser
descrita. É algo inerente ao produto que supera as necessidades iniciais.
Abordagem Centrada no Produto: esta abordagem entende a qualidade
como uma variável passível de medição e até mesmo precisa. Em uma
análise mais ampla, melhor qualidade seria, aqui, sinônimo de maior
número e melhores características que um produto apresenta.
Abordagem Centrada no Valor: aqui se agrega qualidade aos custos de
produção e considera que um produto é de boa qualidade se apresentar alto
grau de conformação a urn custo aceitável. Corno conseqüência, o produto
pode ser vendido a um preço razoável, que no final, é o que interessa.

20

Assim um produto apresenta qualidade se oferece melhor desempenho a
um preço aceitável, ou seja, bom e barato.

d)

Abordagem Centrada na Fabricação: esta abordagem fixa-se no esforço
feito, em nível de fábrica, para produzir um item em completo acordo com
suas especificações básicas, determinadas em nível de projeto. Assim, se o
processo de fabricação não pode desenvolver um produto conforme suas

especificações, automaticamente a qualidade estará comprometida. A idéia
de excelência, aqui, pode ser entendida como o empenho para produzir,
logo no primeiro esforço, um produto que atenda plenamente às suas

especificações.
e)

Abordagem Centrada no Usuário: fixa-se no usuário como fonte de toda
a avaliação sobre a qualidade de um produto. Segundo ela, ninguém pode
pensar em qualidade se não fixar, primeiro, no que o consumidor quer ou
deseja e, a partir dai, procurar desenvolver um produto que o atenda. Desta
forma, portanto, a qualidade de um produto fica condicionada ao grau com
que ela atende as necessidades e conveniências do consumidor.

Para Deming (1990), qualidade é o entendimento as necessidades atuais e futuras
do consumidor. Feigenbaun (1994) afirma que qualidade quer dizer o melhor para certas
condições do cliente. Essas condições são: o verdadeiro uso e o prego de venda. Para

Ishikawa (1993) qualidade significa busca continua das necessidades do consumidor. Através
de: qualidade do produto, serviço, administração, pessoas, atendimento e prazo certo. E
Campos (1994) diz que um produto e serviço com qualidade é aquele que atende
perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo às
necessidades do cliente.
Em uma análise global, pode-se concluir que não é fácil conceituar qualidade em
poucas palavras, porém, o conjuntos de elementos citados acima pelos autores faz com que
"boa qualidade" seja atribuída a composição de diversos atributos sobre um produto ou

serviço. Percebe-se que além de o conceito ser um processo evolutivo, ainda considera vários
aspectos simultaneamente.

Respondendo a questão se qualidade seria o mesmo que perfeição, Paladini (1990,
p.28) complementa:
Fazer produtos perfeitos pode ser um objetivo inatingivel, devido ã variação normal
de todos os processos industriais, e inviável, devido aos custos altíssimos que
acarretaria. Por isso se diz que a qualidade não pode ser absoluta, definitiva, mas deve
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ser fixada em função da demanda a que pretende satisfazer. Assim, a qualidade
precisa ser planejada, e sua produção não pode ser confundida com a busca
desesperada de padrões perfeitos ou totalmente isentos de qualquer falha. Não pode
confundir esta "perfeição" com programas "zero defeito" (...) confundir a qualidade
com perfeição pode ser um entrave notável ao esforço de produzi-la

De toda forma, a qualidade se faz importante por estar profundamente ligada com

o objetivo básico de qualquer empresa, pois a sobrevivência da mesma depende de sua
atuação no mercado o que significa que a qualidade se faz um diferencial. Sendo assim, o seu
controle é necessário tanto para minimização ou eliminação dos custos quanto para satisfação
de fatores internos (fimcionários) e externos (clientes).

2.1.2 Avaliação da Qualidade

Avaliar de forma correta a qualidade é tão importante quanto produzi-la, Para o
gerenciamento eficaz de uma organização se faz necessária à avaliação da qualidade no
sentido de desenvolver uma adequada gestão de qualidade e estratégias que possibilitem este
processo de avaliação.
Referente a esta avaliação Paladini (2002, p.19) expõe que:
"produzir qualidade é uma atividade que envolve sempre grande número de variáveis,
o que por si so requer análise permanente do processo. Além disso, trata-se de urna
ação essencialmente dinâmica - ou seja, ha sempre elementos novos que surgem no
ambiente interno (inovação tecnológica, por exemplo) ou externo (mudança de hábitos
de consumo, por exemplo)".

Por isso, tanto os objetivos quanto à preocupação com melhoria de uma empresa

são importantes e então se torna relevante saber como avaliar a qualidade.
Existem alguns referenciais sobre avaliação que Paladini (2002, p.22-23)
apresenta:
•

Facilidade de operação dos mecanismos de avaliação (rigor teórico
transparente ao usuário)

•

Inserção da avaliação de características de processo ou de produto em um
modelo abrangente de avaliação que envolva toda a organização.

•

A avaliação baseia-se em mecanismos mensuráveis.

•

A avaliação deve ser continua.

22

•

A avaliação da qualidade enfatiza as atividades-fins (efeitos) das

organizações, considerando-as como conseqüência da forma como se
desenvolvem as atividades-meios (causas).
•

A avaliação baseia-se em informações representativas.

•

A avaliação da qualidade utiliza mecanismos que sejam, por excelência,
eficientes.

•

Os elementos básicos para os quais a avaliação da qualidade direciona suas

ações são: consumidores e clientes; objetivos da empresa; processo
produtivo; mão de obra; e suporte ao processo.
Com isso observa-se que os resultados mostrados pela prática de avaliação da

civalidade vão depender fortemente de como esta avaliação é executada.

2.1.3 Gerenciamento da Qualidade
Após produzir qualidade e realizar sua avaliação, as organizações precisam
gerenciá-la e para isto a definição de gerenciamento deve estar clara na consciência dos
gestores.
De acordo com Brocka e Brocka (1994) o gerenciamento da qualidade visa
desencadear um melhoramento continuado na produtividade em cada nível da operação e em
cada area funcional de uma organização. Deve-se, aqui combinar técnicas fundamentais de
administração, esforços de melhorias existentes e inovadoras, e técnicas especiais

aperfeiçoando progressivamente todos os processos. Isto demanda comprometimento,
disciplina e um esforço crescente.
Este processo, de gerenciamento, envolve completamente as pessoas, visto que é
nele que se fornece confiança nas mesmas. Inclui a integração dos empregados, fornecedores
e usuários dentro do ambiente da organização. E, além disso, seu sucesso vai depender da
dedicação para incorporá-lo à cultura da empresa.
São apresentados por Brocka e Brocka (1994) alguns aspectos que um programa
de gerenciamento de qualidade deve ter:
•

Requerer dedicação, delegação e participação do topo da liderança.

•

Construir e sustentar uma cultura direcionada a melhorias continuas.
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•

Satisfazer as necessidades e expectativas do cliente.

•

Envolver cada indivíduo na melhoria dos processos em seus próprios trabalhos.

•

Criar relacionamentos construtivos e de trabalho em equipe.

•

Reconhecer as pessoas como recurso mais importante.

•

Empregar as melhores práticas, técnicas e ferramentas disponíveis.

Como se pode observar, gerenciar não é uma tarefa fácil e nem algo que se possa
desenvolver sozinho. E preciso avaliar e de fi nir as necessidades da organização, pois é
preciso, devido A competição global, reexaminar como os negócios estão sendo conduzidos.
Conclui-se que não se pode ter qualidade e muito menos gerenciA-la se não houver uma união
harmoniosa desenvolvida gradativamente na organização.

2.1.4 A Noção de Serviços

Para compreender que gerenciamento de serviços se distingue do gerenciamento
de produção de bens é preciso identificar as características especiais dos serviços que
determinam que a gestão das operações destes serviços seja diferente da gestão da mão-deobra.
Assim, será apresentado a seguir a definição de produtos, bens e serviços sob a
perspectiva de alguns autores.
Juran (1992), afirma que um "produto é o resultado de qualquer processo", a
palavra produto é um termo genérico para qualquer coisa que se produza, bens ou serviços.
Outra definição que Juran (1993, p.304) apresenta e considerada mais ampla, é que serviço "6
o trabalho desempenhado por alguém".

No que se refere a bens, Kotler (1986, p.145), distingue trds categorias, corn base
na taxa de consumo e na tangibilidade deles e com aplicação estratégica de marketing:
•
•

•

Bens duráveis: Bens tangiveis que normalmente sobrevivem a muitos usos
(Ex: refrigeradores, roupas).
Bens não duraveis: Bens tangíveis que normalmente são consumidos em um
ou em alguns poucos usos (Ex: carne, sabonete).
Serviços: Atividades, benefícios ou satisfações que são oferecidos à venda
(Ex: corte de cabelo, consertos).

24

No entanto, no que se refere a produto, Lobos (1993, p.21) define que o mesmo
corresponde ao somatório dos fatores: bens e serviço, determinando o retomo do cliente ao
estabelecimento.
E esta deve ser uma análise aplicada em toda organização, a questão do retomo

dos clientes, sob os aspectos importantes, porque a partir dai se inicia uma avaliação do
quanto oferece de qualidade.

2.1.4.1 Características dos Serviços

Kotler (1991, p.54 1-543) enfoca as principais característic as dos serviços da
seguinte forma:
•
•
•
•

Intangibilidade — "Não podem ser vistos, sentidos, provados, ouvidos ou
cheirados antes de serem comprados".
Inseparabilidade — "São produzidos e consumidos ao mesmo tempo" com a
interação fornecedor-cliente afetando o resultado final.
Variabilidade — "São altamente variáveis" à medida que dependem de quem,
quando e onde são executados.
Perecibilidade — "Não podem ser estocados" pois a entrega é imediata e o
sistema de produção é sempre acionado pelo cliente.

Contudo, o diferencial competitivo, está na estratégia de aplicação dos serviços de
forma a estabelecer características particulares, diferenciando o tratamento dado aos clientes.
Segundo Cobra & Rangel (1992) "Um serviço é definido como uma forma de
proporcionar tantas satisfações quantas forem possíveis pela posse do bem ou do serviço
adquirido. (...) 6, sobretudo uma forma de ampliar um produto vendido.
Pegoraro (1999) continua:
"as características particulares dos serviços tornam sua produção mais complexa.
Qualquer que seja o modelo de produção adotado, a interação de elementos muitas
vezes não é tão controlável como nos sistemas produtivos convencionais de bens.
Atacar todos os passos necessários de um modelo não é tarefa fácil de gestão".

Após tais definições das devidas características dos serviços, se faz necessário

apresentar as estratégias para o mesmo.
2.1.4.2 Estratégias para Serviços
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Apresentar um produto ao mercado, requer das organizações uma definição das
estratégias pertinentes que direcionam o gerenciamento das atividades das Areas operacionais.
Para tanto, Davidow e Uttal (1991, p.9-10), expõe o que chamam de "elementos
do serviço" como: estratégia, liderança, pessoal, infra-estrutura e medidas.
1°) "A estratégia é a base sobre a qual se organizam todos os outros elementos do
serviço". As estratégias bem sucedidas segmentam claramente clientes de acordo
com suas necessidades de serviço, a fim de concentrar-se em apenas alguns
segmentos, intimamente relacionados "(1991, p.8).
2°) A liderança torna a estratégia uma realidade cotidiana". Ao invés de regras e
regulamentos, os funcionários têm que confiar numa estrutura forte, voltada para o
serviço e para guiá-los na tomada de decisões. Esta estrutura tem as formas e valores
moldados pelos lideres" (1991, P. 9).
3') Os lideres de nada valem se não tiverem seguidores eficazes (...) grande parte do
serviço ao cliente é suprido em encontros pessoais entre funcionários e clientes. As
empresas que percebem a estreita relação entre funcionários-clientes, investem
maciçamente em pessoal e proporcionam verdadeiros planos de carreira"
4°) 0 projeto limita o serviço ao cliente tanto quanto a estratégia. Produtos e
serviços que não tenham sido projetados, desde o inicio, de modo a permitir uma
manutenção fácil e eficaz, destroem a capacidade da companhia de satisfazer os
clientes a um custo razoável" (1991, p.9).
5°) Embora sejam essenciais, principalmente em serviços de pós-venda, as infraestruturas tendem a ser extremamente caras. Lideres de serviços às ampliam de
acordo com o crescimento das vendas e usam tecnologia avançada para cortar os
custos infra-estruturais e melhorar o desempenho.
6°) as medidas de avaliação da qualidade fecham o ciclo que começa com a
estratégia, mostrando aos gerentes os pontos fortes e fracos de outros elementos do
serviço".

Dando continuidade William Davidow e Uttal (1991) afirmam que empresas que
levam o serviço a sério, avaliam constantemente seu próprio desempenho através de três tipos
de medidas:
1.
2.
3.

Medidas de avaliação do processo que comprovam o trabalho realizado
pelos funcionários com os padrões de qualidade e quantidade.
Avaliação do produto mostra as este trabalho vem produzindo o resultado
desej ado.
As medidas de satisfação analisam até que ponto os clientes estão satisfeitos
com o serviço que lhes foi fornecido.

Tendo conhecimento do que foi exposto se torna importante aplicar tais
conhecimentos para o desenvolvimento da qualidade dos serviços prestados pia organização
que visa se estabelecer no mercado competitivo.
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2.2 As Características da Qualidade na Prestação de Serviços

A revolução industrial, com o crescimento das organizações industriais e com o
advento da tecnologia, resulta no aparecimento de 'supervisores de controle da qualidade'.
A qualidade serve como um instrumento de avaliação para as pessoas, bem como
para aprovação ou desaprovação dos produtos ou serviços, mas seu entendimento não se
limita apenas a um conceito, mas uma visão global do processo como um todo. Com isso, seu
conceito foi se modificando ao longo dos tempos, de acordo com as prioridades de cada
época. 0 conceito de qualidade hoje resulta das próprias transformações econômicas, políticas
e culturas das civilizações (SHIGUNOV, 2004, p.53).
Cada vez mais a contabilidade, para que possa acompanhar o desenvolvimento
das empresas e a abertura dos mercados, vêm se preocupando com a qualidade e amplitude
das informações oferecidas.
Nos dias de hoje, a Contabilidade precisa estar, todo momento, se atualizando,
preparando diferentes relatórios, trazendo informações oportunas, com conteúdo adequado e
confiáveis, e, periodicamente, como afirma a autora acima citada. Por isso, QUALIDADE,
deve ser uma das mais importantes características que a contabilidade deve respeitar, pois
gerar informações de qualidade e proporcionar qualidade nas decisões é de suas funções
prioritárias.
Conforme Cerqueira Neto (1992, p.31-32) a função da qualidade é a integração de
cinco elementos que componham a satisfação do cliente:
•

Qualidade: como sendo um amplo processo para qualquer cliente;

•
•

Custos: Gerar custos que o cliente possa pagar;
Atendimento: cumprir as condições de atendimento negociadas e superar as

•

especificações;
Segurança: entregar itens seguros para utilização dos seus clientes;

•

Moral: desenvolver moral na relação contratual para que o cliente reconheça
como parceiro.

Observa-se que as empresas contábeis para competirem devem adotar medidas
que sobreponham as ameaças produzidas pelas atuais mudanças e, o profissional desta Area,
deve promover permanente atualização, pois a ampliação da competitividade, produz a
sobrevivência dos mais qualificados.
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a totalidade dos aspectos e características de um serviço que influencia sua
capacidade de satisfazer as necessidades explicitas ou implícitas do cliente.
Victorino (1999) apresenta outras definições de qualidade em serviços:
•

Satisfação dos clientes.

•

Garantia e confi ança nos serviços.

•

Características do serviço.

•

Eficiência e produtividade.

•

Entrega pontual dos serviços.

•

A excelência nos serviços.

•

Credibilidade nos serviços.

•

Melhorias continuas.

•

Manutenção da faixa de mercado dos serviços.

0 autor afirma, ainda, que para controle da qualidade em serviços são necessárias
técnicas e atividades operacionais com utilidades para preencher e controlar os requisitos da
qualidade. E o que garante esta qualidade são ações planejadas e sistemáticas a serem
implementadas para proporcionar a confiança e a satisfação dos clientes e dos requisitos

especificados de qualidade.
Conforme Shigunov (2004, p.46):
"os donos de escritórios de Contabilidade devem se ater, também, no enfoque
gerencial de seu escritório, centrado na qualidade e baseado na participação de seus
colaboradores, com o objetivo de alcançar e manter a lucratividade por meio da
satisfação e dos beneficios para os clientes, colaboradores e para a sociedade".

Para isso, se faz necessário ações de melhoraria sob a eficiência e eficácia dos
processos e das atividades em todo ciclo da qualidade.
Existem dez mandamentos da Qualidade Total em serviços que são apresentadas
por Victorino (1999, p. 22):
1.

Engajamento Total da Administração.

2.

Obsessão pela Excelência.

3.

Constância de Propósitos.
Organização Orientada para o Cliente.
Relação de Parceria com Clientes/Fo rnecedores.

4.
5.
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7.

Fortalecimento e Envolvimento dos Colaboradores
Reconhecimento e Incentivo.

8.
9.

Metodologia e Disciplina.
Aprendizado Continuo.

6.

10. Melhoria Continua.
Contudo, é necessário basear-se em uma ferramenta que auxilie na estruturação
de processos para garantir a excelência na qualidade dos serviços que são prestados.

2.3 Qualidade dos Serviços Prestados na Contabilidade

Partindo do principio que os escritórios de contabilidade de um modo geral vêm
passando por transformações onde a concorrência está em buscar a qualidade dos serviços
contábeis, se faz necessário apresentar tal conceito. Até porque, no contexto atual, observa-se
que micro e pequenos empresários despertam para a contabilidade no momento em que o
profissional da Area contábil passa a ser parceiro na tomada de decisões de seus negócios. Por
outro lado, as grandes empresas, visando reduzir custos, estão terceirizando os serviços
contábeis, o que exigirá das empresas prestadoras de serviços contábeis mais inovações

tecnológicas e no desenvolvimento da equipe de trabalho.

Para tanto, é preciso investir em qualificação nos serviços para determinar a
excelência organizacional. Gradativamente, os escritórios devem conhecer sua capacidade de
serviço, observando a dedicação, competência administrativa, excelência e diferenciação dos
serviços oferecidos.
Victorino (1999) afirma que uma empresa de contabilidade pode ser comparada a

uma banqueta equilibrada em quatro pernas:
•

Primeira Perna: qualidade técnica (serviço excelente, constante e entregue
no prazo).

•
•
•

Segunda Perna: pessoal (selecionado, treinado, desenvolvido, motivado, ou
seja, a melhor equipe disponível).
Terceira Perna: administrativa/ financeira/ operacional.
Quarta perna: marketing "CENTRADO NO CLIENTE" (divulgar e
informar o diferencial competitivo).
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Apresenta, ainda, um fluxograma da empresa de serviços contábeis, conforme
mostra a fi gura 2:

FUN] IS ni
Ruryki..NLI
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COMUNICAÇÃO
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Figura 2— Fluxograma do Público da Empresa de Serviços Contábeis
Fonte: Victorino (1999)

Este Fluxograma tem por finalidade demonstrar qual o público que direta ou
indiretamente se relaciona com a empresa de contabilidade nas mais diversas situações,
visando sempre o atendimento das necessidades da satisfação do seu cliente e de clientes em
potencial.
2.3.1 Fundamentos da Qualidade em Serviços

Existem importantes pontos a serem avaliados para análise da qualidade dos
serviços e no caso de serviços contábeis precisa-se definir o foco a ser atingido. Por exemplo,
quais os elementos que definem a qualidade dos serviços para o cliente?
0 contador Victorino (1999), em seu livro expõe pontos a se destacar para
resolução deste questionamento. Ele coloca que o atendimento tern que ser exemplar e
notável, oferecendo pontualidade nos serviços - que devem ser realizados de forma impecável
e excepcional; as informações devem ser precisas, rápidas e úteis; deve haver um nível de
fiscalização, intimação e multas; facilidade e rapidez na obtenção de certidões; e para concluir
deve-se sempre fazer o que é mais econômico para o cliente e não o que é mais fácil para
quem vai prestar o serviço.
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Afirma, ainda, que para orientar os colaboradores a prestar um bom serviço é
preciso considerá-lo como cliente interno; oferecer treinamentos (interno/externo) e
treinamentos motivacionais; proporcionar reciclagem (aprendizado continuo), mostrando
sempre acreditar na equipe, fazendo corn que formem um "time".
Pode-se então perceber que para se atingir uma real qualidade de serviços
prestados é preciso envolver todos os colaboradores, realizando um engajamento total, sem
esquecer o foco principal que é o cliente. Assim deve estar claro o perfil do cliente que se
quer atender, mantendo assim sua permanência por eficiente suporte técnico e preocupação
com suas necessidades.
Para expor pontos relevantes dos fundamentos da qualidade em serviços
contábeis, se faz necessário a apresentação de um quadro com fatores importantes que são
apresentados por Victorino
Como avaliar a
qualidade dos serviços?
•
•

(1999, p. 56):

Como avaliar a
satisfação do cliente?

Pesquisas
Periódicas ,

•

Pesquisas

Pontualidade no
pagamento dos

•

peri6dicas ,
Mantendo-se

honorários ,
•
•
•
•

Quantidade de

reclamações ,
Baixo índice de
retrabalho.
Cliente feliz =
cliente satisfeito.
Retorno do
cliente

•
•
•

proximo ao
cliente.
Contato direto
com cliente ,
Nível de
cancelamento de

serviços.
Questionamento
dos honordrios ,

(Feedback).

Como identificar se o
cliente avalia bem o
serviço prestado?

Como melhorar o
serviço prestado ao

cliente?

•

Pesquisas

•

Pesquisas
periódicas.

•

periódicas.
Se ele o
considera seu

•

Atendimento
exemplar.

•

Não cometer
erros "básicos".
Não deixar o

•
•
•
•

aliado.
Se ele o
considera seu
parceiro.
Pela sua
fidelidade.
Pela indicação de
novos clientes.
Pelo uso e busca
de informações

•

cliente

•
•

esperando.
Surpreendê-lo
com agilidade.
Mantendo-o

informado
(mudanças/leis/fit

contábeis.
•

tos)
Ser rápido nos

questionamentosi
consultas.

Quadro 1 — Indicadores de Qualidade
Fonte: adpatado de VICTORINO (1999)

2.4. METODOLOGIA DA PESQUISA

Neste capitulo será discutida a fundamentação da abordagem utilizada nesta
pesquisa, de tal forma a fornecer urna visão geral sobre tal metodologia para facilitar a
utilização dos conceitos na pesquisa realizada.
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2.4.1 Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão
0 estudo está fundamentado na Metodologia Multicritério de Apoio à decisão —
MCDA, desenvolvida sob uma perspectiva construtivista.
Por diversas correntes de pensamentos distintos foi desenvolvida esta
ferramenta, no entanto duas se destacaram — a Escola Americana e a Escola Européia.
A primeira enfatiza a 'tomada de decisão', objetivando a busca de uma solução ótima;
a segunda enfoca o aspecto de 'ajuda' aos atores envolvidos, objetivando a compreensão e
aprendizagem do problema. Estes dois eixos traduzem duas correntes básicas, a saber: (i)

Multicriteria Decision Making (MCDM); e, (ii) Multicriteria Decision Aid (MCDA).
(DUTRA, 1998, p. 40). As diferenças básicas serão apresentadas a seguir:
Escola Européia

Escola Americana

Reconhecimento da presença e necessidade de
integração, tanto dos elementos de natureza objetiva
como os de natureza subjetiva;
0 principal objetivo é construir ou criar algo (atores e
facilitadores em conjunto) que, por definição, não
preexista completamente;
Buscar atender um axioma particular, no sentido de
saber qual o seu significado e o seu papel na elaboração
de 'recomendações';

Reconhecimento apenas de elementos de natureza
objetiva;
0 principal objetivo é descobrir ou descrever algo que,
por definição, preexista completamente;
Busca analisar axioma particular, no sentido de ele nos
levara a uma verdade através de "normas para
prescrever";

Não existe a preocupação de fazer com que o tomador
Ajuda a entender o comportamento do tomador de
de decisão compreenda o 'seu problema', apenas
decisão, trazendo a ele argumentos capazes de fortalecer
explicite as suas referências.
ou enfraquecer suas próprias convicções.
Quadro 2 - Diferenças Básicas entre MCDM e MCDA
Fonte: Dutra, 1998, p.45.

De acordo com Roy (1990) distingui-se a Tomada de Decisão (DM) e a Ajuda
Decisão (DA) diante de uma situação decisória. 0 autor afirma que `DM' procura
desenvolver um modelo matemático que permita descobrir aquela solução ótima, que se

acredita preexistir, independente dos atores envolvidos. JA a 'DA' procura auxiliar no
contexto decisional, de tal forma a permitir a construção de um modelo, no qual se

fundamentarão as decisões em favor, do que se acredita o mais adequado, considerando-se as
convicções e os valores dos envolvidos.
Diante disto, o estudo deste artigo fundamenta-se na visão da Escola Européia,
pois no que tange ao processo decisório, busca ajudar os envolvidos a desenvolver qualidade
nos serviços prestados e organizá-lo em um modelo (estrutura), sobre o qual os mesmos irão
basear suas decisões.
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A seguir serão abordadas as premissas metodológicas fundamentais que dão
suporte a prática da MCDA, são elas: (i) convicção da interconexão e inseparabilidade dos
objetivos e subjetivos; e, (ii) convicção do construtivismo calcada na noção de participação.

(i) Convicção da interconexão e inseparabilidade dos elementos de natureza objetiva e
subjetiva
0 termo 'objetivo', enquanto um adjetivo, refere-se a uma descrição da realidade
independente dos interesses, juizos e valores de quem há faz. Portanto, na realidade, os
elementos objetivos e subjetivos estão intimamente ligados aos sistemas de valores dos atores
envolvidos no processo decisório. (SILVA, apud BANA E COSTA, 1993b).

(ii)

Convicção do construtivismo calcada na noção de participação entre os atores

envolvidos
Ao se iniciar, o processo decisório, os decisores, normalmente, não estão
convictos de qual o problema real, nem as variáveis que deverão ser levadas ern consideração.
Então, sob uma perspectiva construtivista, a metodologia MCDA, no processo decisório,
baseia-se na interação dos envolvidos, objetivando evidenciar/explicitar elementos subjetivos

e objetivos, de maneira que, os envolvidos passam a aprender mais sobre o seu problema.
Por isso é importante definir a atividade de Apoio à Decisão:
Atividade de um (o facilitador) que, de forma que nos chamamos cientifica, ajuda a
obter elementos de resposta a questões perguntadas pelos atores envolvidos em um
processo decisório, elementos que ajudam a classificar esta decisão com a finalidade
de fornecer aos atores com as mais favoráveis condições possíveis para o tipo de
comportamento que aumentara a coerência entre a evolução do processo, de um lado,
e as metas e/ou sistemas de valores em (que) esses atores operam, por outro lado
(ROY, 1993).

Outros autores complementam:
A atividade de apoio A decisão pode então ser vista como um processo de interação
com uma situação problemática "mal estruturada" onde os elementos e as relações
emergem de forma mais ou menos caótica (...) e visa A construção de uma estrutura
partilhada pelos intervenientes nesse processo (fase de estruturação) partindo depois
para a elaboração de um modelo de avaliação (fase de avaliação), seguindo uma
abordagem interativa, construtivista e de aprendizagem, e não assumindo
posicionamento optimizante e normativo (BANA E COSTA, 1995b).
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Neste contexto, verifica-se que a atividade de Apoio A Decisão faz parte de todas
as etapas do processo decisório. Silva (2005) complementa que na fase de estruturação esta
atividade visa a `construção' de uma estrutura aceita pelos envolvidos. Na fase de avaliação, a
atividade segue uma conduta de interação e aprendizagem, desenvolvendo-se um modelo na
qual as ações potenciais serão avaliadas. E por fim, na fase de recomendação, esta atividade
procura fornecer subsídios, aos decisores, para que tenham condições de analisar qual a
estratégia mais adequada a ser adotado em urna organização.

2.4.2 Processo Decisório

Após conceituar Apoio A Decisão faz-se necessário apresentar as fases básicas que
compõem o processo decisório — na MCDA — destacando-se as fases de estruturação do
problema; avaliação das ações potenciais; e, elaboração das recomendações, como apresenta a
Figura 3.
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As fases apresentadas na figura 3 estão interligadas e para total aproveitamento da

aplicação da metodologia MCDA é interessante que sejam aplicadas na integra. Porém
existem casos específicos que conseguem resultado já na fase de avaliação, por exemplo.
2.4.2.1 Fase de Estruturação
A fase de estruturação busca o entendimento do problema e de todo o contexto

onde está inserido. Neste sentido, Dutra (1998, p. 85) afirma que a busca por este
entendimento "6 justificada pela preocupação de que, caso tal entendimento não ocorra
conseqüência direta seria o comprometimento de todo o processo decisório, afetando
diretamente a qualidade da decisão tomada".
Existem, basicamente, três etapas que subdivide a fase de estruturação, sendo elas:
(i) definição do problema; (ii) construção da Família de Pontos de Vistas Fundamentais
(PVFs); e, por fim, (iii) a operacionalização dos PVFs por meio da construção de Descritores.
A fase de estruturação, segundo Bana e Costa (1995a, p. 1), é o resultado do
estudo de dois subsistemas inter-relacionados, são eles: o "subsistema dos atores" e o
"subsistema das ações". A interação destes subsistemas, Bana e Costa (1995a, p. 2) denomina
de Elementos Primários de Avaliação (EPAs). A partir dos EPAs, o facilitador construirá um
modelo que seja aceito pelos atores como a representação do que estes entendem como sendo
o problema.
Assim, conforme Montibeller (1996 apud Dutra, 1998), "na função de elementos
primários de avaliação, os objetivos e as características se unem no que 6, aqui, chamado de

ponto de vista".
Os pontos de vista, são elementos essenciais para a metodologia e necessitam ser

identificados cuidadosamente.

2.4.2.1.1 Identificação dos Atores
Atores, segundo Ensslin, Montibeller e Noronha (2001), são todos aqueles que
estão, direta ou indiretamente, envolvidos no processo decisório. Podem ser distinguidos pela
função que obtem no processo decisório: agidos e intervenientes. Estes podem, ainda,

distinguir-se em decisores, demandeurs e facilitador.
a) Agidos: não se envolvem diretamente no processo decisório, sofrem,
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passivamente, com as conseqüências da implantação da decisão tomada sem ter
tido participação na decisão.
b) Intervenientes: atuam diretamente no processo decisório através da
manifestação de suas opiniões e interesses.
c) Decisor: tem o poder de decidir, ou seja, são os responsáveis pela decisão
tomada.
d) Demandeur: representam o decisor durante o processo decisório.
e) Facilitador: desempenham a tarefa de apoio à decisão, principalmente através
das recomendações sugeridas.

2.4.2.1.2

Passos para estruturação do Processo Decisório

Nesta fase, após a identificação dos atores (aqueles envolvidos, direta ou
indiretamente, no processo decisório — agidos e intervenientes) identificam-se passos para
estruturação do processo decisório, que são — 1 0 passo: definição de um rótulo para o
problema; 2° passo: levantamento dos EPA's; 3 0 pass(); construção da Arvore de pontos de
vista; e, 4° passo: construção de descritores.
Aprofundando o entendimento dos passos para estruturação do processo decisório
acima citado, os mesmos serão explicados detalhadamente a seguir.
•

1° Passo: Definição de um rotulo para o problema

Aqui, o facilitador interage com os decisores, ouvindo o que tam a dizer sobre o
problema e, a partir disto, definem um rótulo.
•

2' Passo: Levantamento dos EPA's

Neste passo, levando em consideração, no que se refere ao problema, com base
em aspectos relevantes destacados pelo decisor, se faz o levantamento dos Elementos
Primários de Avaliação (EPA's). Para isto, são necessárias algumas estratégias de
identificação corno ilustra o quadro 3.
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Quais são os aspectos que o Sr. gostaria de levar em conta em seu

Aspectos desejáveis

problema?
Quais características distinguem uma ação (potencial ou fictícia)

Ações

boa de uma ruim?

Dificuldades

Quais são as maiores dificuldades com relação ao estado atual?

Conseqüências

Quais conseqüências das ações são boas / ruins / inaceitáveis?

Metas / Restrições / Lin has Gerais

Quais são as metas / restrições / e linhas gerais adotadas pelo Sr.?

Objetivos estratégicos

Quais são os objetivos estratégicos neste contexto?

Perspectivas diferentes

Quais são para o Sr., segundo a perspectiva de um outro ator, os
aspectos desejáveis ações / dificuldades / etc?

Quadro 3 — Estratégias para identificar os EPA's
Fonte: Ensslin, Montibeller e Noronha (2001, cap. 111-2)

•

3° Passo: Construção da árvore de pontos de vistas

Visando ampliar o grau de compreensão sobre o que deve ser levado em
consideração num processo decisório, se faz necessário explicar como construir a Arvore de
valor a que estão estruturados os modelos multicritirio.
Faz parte desta Arvore, logo no topo o problema a ser resolvido (extraído do rotulo
do problema). Abaixo, as Areas de interesse, que são as preocupações enaltecidas pelos atores.
Ern seguida, em uma posição inferior As Areas de interesses são colocados para cada Area os
PVF's (Pontos de Vistas Fundamentais) — considerados por Silva (apud Ensslin, Montibeller e
Noronha, 2001) fundamentais para avaliar as ações potenciais. E havendo necessidade, são
inseridos a estes estão os PVE's (Pontos de Vista Elementares — que permitem uma maior
compreensão do que um ponto de vista fundamental pretende levar em conta, afirma o autor
anteriormente citado).
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PVF1
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PVE2.1
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PVE2.2
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PVF 3
Areas de Interesse

PVE4.1.1
PVE 4.1
PVF 4

PVE4.1.2

K.

PVE4.2
Figura 4— Exemplo de uma estrutura arborescente
Fonte: Dutra (1998 p. 149)

Observa-se que a estrutura arborescente: (i) se constitui como uma referencia
estável, a que todos os intervenientes do processo podem sempre recorrer; (ii) fornece uma
base comum para a negociação; (iii) auxilia a tarefa de operacionalizar os PVF's, de tal modo
a tornar possível avaliar, localmente, as ações potenciais; e, (iv) se constitui como base para a
construção e utilização de um modelo multicritério para a avaliação (local e global) das ações
potenciais (SILVA, 2005).
•

4° Passo: Construção dos descritores

Finalmente, no Ultimo passo, faz-se a definição dos descritores (conjunto de
níveis, ligados aos pontos de vista fundamentais, que descreverão os possiveis impactos das
ações potenciais), atendendo as propriedades básicas dos mesmos e apresentando seus tipos,
para seguir as fases de avaliação e elaboração das considerações.
Um descritor pode ser definido, segundo Bana e Costa & Silva (1994, p. 120),
como um conjunto de níveis, associado a um PVF, o qual descreverá os possíveis impactos
das ações potenciais. Assim, quando proceder à avaliação local (avaliação de uma ação em

38

relação a um determinado PVF) de uma ação potencial, basta identificar em qual dos níveis de

seu descritor esta ação impacta.
Contudo, segundo Ensslin, Montibeller e Noronha (2001) existem características
que os níveis de impacto devem assumir: primeiro, ser bem definidos, evitando dúvidas, aos
atores, entre um nível de impacto e outro; e segundo, manter uma ordem do melhor ao pior
nível de impacto, definindo a direção de preferência de um nível em relação a outro,
constituindo-se uma escala de preferência local.
Na seqüência da construção dos descritores, os atores envolvidos determinam, em
cada descritor, os níveis "neutro" e "bom". Em relação ao nível "neutro", Dutra (1989 apud
Vansnick, 1998) explica que um nível "neutro" é um impacto considerado nem favorável,
nem desfavorável em termos de um PV. Quanto ao nível considerado "bom", pode-se dizer
que todas as ações potenciais que impactarem acima deste ponto indicariam ações mais
desejáveis, ou seja, satisfatórias. Conhecido o nível "neutro", é possível identificar, então, os
níveis de impactos positivos ou atrativos (terminologia utilizada por Bana e Costa & Silva,
1994, p. 123-124), que indicam os níveis melhores do que o "neutro", bem como identificar
os níveis de impactos repulsivos ou negativos, que indicam os níveis piores do que o
"neutro". Portanto, os níveis "bom" e "neutro" se constituem como ponto de referência, no
intervalo entre os quais estariam impactadas as conseqüências da maioria das ações potenciais
analisadas.
Nas propriedades básicas dos descritores de impacto das ações, segundo Ensslin,
Montibeller e Noronha (2001), um descritor de impacto deve, necessariamente, atender a três
propriedades básicas, a saber: (i) mensurabilidade; (ii) operacionalidade; e, (iii)
compreensibilidade/inteligibilidade.

Para tanto, considera-se um descritor mensurável quando este descritor for
formado por uma determinada quantidade de níveis de impactos, que o detalhem de tal fonna
a eliminar qualquer dúvida quanto à definição do PVF que está sendo analisado, ou seja, sem
ocasionar ambigüidade.

Todavia um descritor é considerado operacional quando, para cada ação analisada,
em relação ao PVF para o qual o descritor foi construido, existe um nível e, apenas um nível,
de impacto que represente/descreva a real conseqüência desta ação.
E, finalmente, considera-se um descritor compreensível/inteligível quando, todos
os intervenientes, ao associar uma ação potencial a um determinado nível de impacto,
segundo este PVF, levam em consideração as mesmas informações.
Existem, ainda, tipos de descritores de impacto das ações, e sera() apresentados
segundo a visão de Keeney (1992, p. 100-119) e de Bana e Costa & Silva (1994, p. 119).
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Para Keeney (1992), existem trés tipos de descritores: natural, construido ou
indireto.
• Descritor Natural: é aquele para o qual é facilmente identificada uma
unidade de medida, a qual seu significado é igual para todos os intervenientes .
Geralmente, estão associados a pontos de vistas de aspectos quantitativos.
• Descritor Construido é aquele para o qual não se consegue identificar
sendo necessário à construção dos níveis de impacto do ponto de vista em questão.
Geralmente, estão associados a pontos de vistas de aspectos qualitativos.
• Descritor Indireto é aquele que faz uso de medidas indiretas (os PVEs),
para compor o descritor associado ao PVF, uma vez que não é possível identificar um
descritor natural ou construido para este PVF.
Segundo Bana e Costa & Silva (1994) um descritor pode ser: (i) quantitativo
quando seus níveis de impacto são descritos apenas por números, ou qualitativo quando seus
níveis de impacto exprimem ou determinam qualidades que necessitam de expressões
semânticas para descrever o ponto de vista; (ii) discreto quando seus níveis de impacto são
descritos por um número finito, ou continuo quando seus níveis de impacto são descritos por
números sucessivos; e, (iii) direto quando seu significado é igual para todos os intervenientes,
ou indireto quando descreve de forma indireta através de descritores diretos dos PVFs, que
estão associados a este PVF, ou construido quando não é possível identificar um descritor
direto através da combinação dos possíveis estados dos PVEs a ele associado.
Todavia, a partir disto, entra-se na fase seguinte que é a fase de avaliação.

2.4.2.2 Fase de Avaliação
Após apresentar a base para os procedimentos subseqüentes na construção de um

modelo de avaliação multicritério — a construção dos descritores —, pode-se prosseguir para a
Fase de Avaliação, que consiste na mensuração de todas as ações potenciais segundo os
sistemas de valores dos decisores, sendo necessário tanto para avaliar as ações, quanto para
melhorar o entendimento sobre o problema dos decisores.
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2.4.2.3 Identificação das Funções de Valor

De acordo Dyer e Sarin (1979) a função de valor é usada para ordenar a
intensidade de preferência (diferença de atratividade) entre pares de níveis de impacto ou
ações potenciais. Portanto, a função de valor deve ser construída para um decisor, ou grupo de
decisores, com o objetivo de avaliar as ações segundo um determinado ponto de vista.
Para Keeney e Raiffa (1993), uma função de valor pode ser vista como uma
ferramenta aceita pelos decisores para auxiliar a articulação de suas preferências, em forma de
gráfico ou de escala numérica. Assim, as escalas, representam, numericamente, as funções de
valor do decisor, mostrando quanto para este decisor, um nível de impacto é preferível em
relação ao outro nível de impacto.
Conforme Ensslin, Montibeller e Noronha. (2001, p. 189) e Beinat (1995), uma
função de valor deve seguir três condições matemáticas:
Considerando 5 (cinco) ações potenciais (a, b, c, d, e) pertencentes ao conjunto de

A de ações viáveis:
v(a) > v(b) se e somente se para o decisor a é mais atrativa que b (a P b).
v(a) = v(e) se e somente se para o avaliador a é indiferente a e (a I e).
v(a) - v(b) > v(c) - v(d) se e somente se para o avaliador a diferença de
atratividade entre a eb é maior que a diferença de atratividade entre c e d.
Segundo Ensslin, Montibeller e Noronha (2001):
as funções de valor são representações matemáticas de julgamentos humanos. Elas
procuram oferecer uma descrição analítica dos sistemas de valores dos individuos
envolvidos no processo decisório e objetivando representar numericamente os
componentes de julgamento humano envolvido na avaliação de ações. Uma função de
valor procura transformar as performances das ações em valores numéricos que
representam o grau em que um objetivo é alcançado relativamente a níveis balizadores
(Beinat, 1995). Ou ainda representa numericamente o grau de atratividade de cada
nível de impacto em determinado ponto de vista fundamental, em relação a uma escala
ancorada em níveis prefixados.

O processo de construção de uma função de valor não é tão simples, pois ao

mesmo tempo em que o facilitador procura obter uma escala numérica que represente
claramente o juizo de valor do decisor, de maneira a simplificar o processo decisório, ele
geralmente encontra dificuldades em obter esta escala numérica, confiável e que represente os
julgamentos de valor do decisor e que este aprove.
Os julgamentos numéricos requeridos do decisor aumentam sua complexidade,
mas em compensação a avaliação das alternativas se torna freqüentemente mais direta (Beinat
1995).
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As metodologias de apoio A decisão — MCDA, usam, na sua maioria, escalas.
Estas representam matematicamente as funções de valor do decisor e mostram quanto uma
. tipos de escala:
ação é preferível em relação A outra. E são utilizados, normalmente, tr &
ordinal, intervalos e razões.
Segundo Ensslin, Montibeller e Noronha (2001), as características destas escalas
são:
(i)

Escala Ordinal — os níveis da escala (associados aos níveis de impacto)

indicam a ordem de preferência do decisor, não havendo a possibilidade de
quantificação da preferência de um nível em relação a outro nível, ou seja,
consegue-se estabelecer uma escala, mas não se consegue medir o quanto um
ponto é preferível em relação ao que esta acima ou abaixo deste. t, das três, a que
oferece menos informação.
(ii)

Escala de Intervalos — os números da escala indicam a ordem de

preferência do decisor e existe a possibilidade de quantificação da preferência de
um nível em relação a outro nível em uma mesma unidade de medida. Nesta
escala existe dois pontos que podem ser comparados com outro intervalo, devido
ao fato de que dois dos números da escala são arbitrados, o 100 (cem) e o O (zero)
que se constituem com os níveis de ancoras. Um dos exemplos mais conhecidos é
o da temperatura Celso e Fahrenheit que têm o zero fixado arbitrariamente.
Escala de Razão — também os números da escala indicam ordem de
(iii)
preferência do decisor e existe a possibilidade de comparação direta entre os
níveis que a compõe. A diferença desta escala com a de intervalos é que nesta, o
(zero), não é arbitrado, mas sim fixo. Por exempla, o "peso".

A escala de intervalos, por exemplo, é a utilizada neste trabalho, ern virtude que
não existe um zero fixo e sim arbitrário na escala que representa a função de valor do decisor.
Assim, após estimar as escalas de função, o próximo passo é fixar o valor da escala referente
ao nível Neutro em cada critério no valor 0 (zero) e de nível Bom em 100 (cem). A seguir
apresentação do valor numérico dessa transformação como funções de ancoragens ou funções
transformadas, conforme ilustra a Figura 7.

47,

Bom

Nivel de Excelência
100

Pretertmein

Netitro

Nivel de Mercado

Nivel Sobrevivência

Figura 5— Descritor com Nível de Impacto Bom Ancorado com Funvio de Valor 100 e Ancorado
no Nível neutro em O.
Fonte: Quirino (2002 p. 62).

Existem, também, métodos para construção de funções de valor, que se
subdividem em três. Ensslin, Montibeller e Noronha. (2001, p. 192) as conceituam da
seguinte maneira:
• Método da Pontuação Direta (Direct Rating) este talvez seja o método mais importante e
amplamente utilizado para identificar a melhor e a pior alternativa de um dado conjunto. E possui
algumas vantagens, como a rapidez na obtenção da função de valor; a simplicidade do
procedimento; e, a ausência de transformações matemáticas que possam afetar a credibilidade,
para os decisores, dos resultados obtidos. 2
• Método da Bissecção — este é especialmente útil quando os descritores são continuos.
• Julgamento Semântico (Macbeth) — este método objetiva simplificar a construção de funções
de valor e a determinação de taxas de substituição, que serão apresentados na próxima seção,
através do uso de julgamentos semânticos (Bana e Costa & Vansnick, 1995). Em Ensslin,
Montibeller e Noronha (2001), as fimções de valores "são encontradas através de comparações
para a par da diferença de auatividade entre ações potenciais. Como essas informações são
qualitativos, os modelos de Programação Linear determinam o conjunto de funções de valor que
melhor representam as preferências reveladas pelo decisor".
—

de suma importância salientar que neste trabalho o estudo é baseado no método
de Pontuação Direta, pois se considera um método simples e de fácil aplicação e a ausência de
transformações matemáticas que possam afetar a credibilidade, para o decisor, dos resultados
obtidos

2

Faz-se importante esclarecer que este método apresenta uma desvantagem, segundo Larichev (1992). 0 autor diz
que este método "exigi dos decisores que expresse suas preferências numericamente, sendo uma forma não natural de
raciocínio, podendo gerar funções de valor que estejam em desacordo corn suas preferências".
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2.4.3.2 Identificação das Taxas de Substituição
Mostrados os métodos usados para construção das funções de valor dos Pontos de

Vistas Fundamentais, bem como as escalas associadas a estas funções, já seria possível
construir um critério para o Ponto de Vista Fundamental (eixo de avaliação) e efetuar uma
avaliação da atratividade local das ações potenciais. E para transformar estas avaliações locais
em cada critério em uma avaliação global (que aglomere as avaliações nos diversos critérios)
usam-se as taxas de substituição, cujos métodos de determinação serão aqui apresentados.
De acordo com Ensslin, Montibeller e Noronha (2001, p. 217), "as taxas de
substituição são também conhecidas como pesos e são necessárias devido A dificuldade de
encontrar as ações potenciais que tenha um desempenho melhor em todos os pontos de vistas
do modelo".
As taxas de substituição expressam, segundo o julgamento dos decisores, a perda
de performance que cada ação potencial deve sofrer em um ponto de vista para compensar o
ganho de desempenho do outro.
Assim como para a construção das funções de valores, existem vários métodos
para a determinação das taxas de substituição. Entre eles, destacam-se Trade-Off, Swing
Weights e Comparação Par-a-Par. No estudo de caso desta monografia será adotado o Swing
Weights (von Winterfild & Edwards, 1986).
Inicia-se através de uma ação fictícia com a performance no nível "neutro" em
todos os critérios do modelo. A partir dai os decisores escolhem um critério onde a
performance da ação fictícia melhora para o nível de impacto "bom". A este "salto" (swing)
atribui-se 100 (cem) pontos. Este procedimento é realizado até que os decisores definam a
ordem de todas as passagens do nível "neutro" para o "bom".
Segundo Ensslin, Montibeller e Noronha (2001, p. 225) "as magnitudes de todos
os saltos são medidas em relação ao primeiro salto. Estes valores devem ser re-escalonados de
maneira a variarem entre o (zero) e 1 (um), fornecendo assim, as taxas de substituição".
Assim, pode-se ter conhecimento em que ponto se encontra a empresa em análise
para que possam ser tomadas as ações cabíveis.

2.4.3.3 Avaliação Global e Perfil de Desempenho

De posse das taxas de substituição, necessita-se, agora, agregá-la de tal forma a
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obter em pontuação geral da ação, ou seja, é necessário definir uma forma de agregar as
diversas dimensões de avaliação. No estudo de caso desta pesquisa será utilizada a função de
valor aditiva, na forma de uma soma ponderada. A ponderação de cada ponto de vista
(critério) sera feita por meio da taxa de substituição. Conforme Einsslin apud Silva (2005) a
avaliação global de uma ação potencial é calculada por:

Wj.

V ( 21)

(V FvF, -

(

a))

=

Onde:

•

V(a) E a pontuação global (atratividade) da ação a;

•

wj é a taxa de compensação para o critério VPVFj que permite a
transformação de uma unidade de valor local de acordo com cada PVFj em
unidades de valor global, para os intervalos 'bom' e 'neutro', que foram
estabelecidos;

•

(VPVFj (a)) é o indicador de impacto que contém a pontuação local,
(atratividade) da ação a, em relação à PVFj.

Para que seja possível comparar os pontos de vista, é essencial que os níveis de
atratividade e repulsividade sejam equivalentes em todos os pontos de vista. Assim, todos os
níveis "bom" e "neutro" devem ter o mesmo valor local, donde:
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{

N/p-v , ( i, C3 rn i ) -=

100

N/ p Nv j (neutrc, j ) = 0

Supondo que já se tenha identificado: (i) o valor dos níveis de impacto de cada
descritor, representado pela escala de atratividade local; (ii) as taxas de substituição dos
PVEs; e, finalmente, (iii) as taxas de substituição dos PVFs, pode-se, então, representar a
fórmula de agregação:

PFV 1-

Avanço Tecnológico

PFV 3

PFV 2

170
00

V(qualidade) = 30% x

w2 x

-

+ w3 x

200

V (qualidade) = 30% x 100 + w2 x

+ w3 x

V (qualidade) = 30,0

Figura 6— Fórmula de Agregação
Fonte: Adaptado de Silva (2005)

Nesta aplicação a 'qualidade tem seu ponto definido e se pode em seguida
observar o perfil de impacto deste peso.

2.4.3 Perfil de Impacto das Mks Potenciais
0 modelo de avaliação depois de estruturado é utilizado para avaliar o

desempenho das ações da empresa e, se necessário, gerar novas e melhores alternativas.
Segundo Dutra (1998, p. 347), o primeiro passo consiste na identificação do
contexto (universo) pesquisado, através de um processo de amostragem aleatória; segundo
consiste em verificar o nível de impacto de cada ponto de vista em que os decisores se
enquadram. Identificando-se, assim, a respectiva pontuação local da empresa.
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2.4.4 Indicadores de Impacto das Aviles

Após ter sido estruturado o problema e determinado o conjunto de ações
potenciais a serem analisadas, parte-se agora aos Indicadores de Impacto do modelo. Isto
feito analisando as ações e levando em conta os critérios que compõem o modelo que foi
construido.
Segundo Ensslin, L et al (1998a, p. 1X-1) os "indicadores de impacto permitem
fazer a projeção da ação sobre o descritor do critério, de tal forma que seja possível escolher
um determinado nível considerado como representativo do impacto real (característica) de
cada ação". Em outras palavras, o indicador de impacto associa a uma ação um nível na escala
de um critério (ou subcritério) de acordo com as características da ação (Bana e Costa e
Vasnick,1997).

2.4.5 Análise dos Resultados
Uma ação importante é realizar a análise dos resultados locais (impactos em cada

ponto de vista) e resultados globais (agregação da pontuação local, de acordo com as taxas de
substituição identificadas), objetivando demonstrar a consistência das informações e a
potencialidade da metodologia.
Segundo Dutra (1998, p. 363), este procedimento é realizado de forma interativa
com os decisores, com auxilio de softwares ou Windows. As informações a serem analisadas
referem-se aos seguintes indicadores: perfil do desempenho da empresa objeto deste estudo
em relação ao nível Bom e Neutro, que foram avaliados, conforme per fi l previamente
identificado.
Os dados são alimentados no software, observando a arborescência dos pontos de
vistas, para melhor visualização, apresentando um resumo do perfil de impacto atual e suas

ações de melhorias.
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2.4.6 Recomendações
Concluidas as fases de estruturação (arborescência de pontos de vista e
descritores) e avaliação (funções de valor, taxas de substituição ou compensação,
identificação do perfil de impacto da situação atual e das ações e análises), inicia-se a terceira
e última fase, que consiste na elaboração das recomendações.
3.5.1 Recomendações a Partir do Modelo Proposto

Dentro do contexto onde a empresa permitiu criar um modelo para identificar

várias ações que apresentam potencial para seu aperfeiçoamento, o mesmo deve ser revisado,
uma vez implementadas as ações. Face as percepções que se alteram rapidamente, novos
valores poderão surgir, novos descritores e distintas taxas de substituição.
A atividade de apoio à decisão não termina com a construção de urn modelo,
segundo o qual a performance da empresa sera avaliada, de acordo com as percepções dos
decisores. Segundo Dutra (1998, p. 382), "ao contrario, a proposta do modelo oferece o
entendimento que é a ancora para a fundamentação das decisões futuras dos decisores/atores",
ou seja, os decisores (responsáveis pelas decisões) tam como justificar as decisões tomadas no
futuro.
Assim, nesta fase são apresentados e discutidos futuros cursos de ações possíveis
e plausíveis, em relação ao contexto decisional estudado.
Com a identificação das ações de melhoria pode-se efetuar pelos decisores
juntamente com o facilitador, determinação de ações potenciais para a empresa.
Vale ressaltar que estas ações não esgotam as possibilidades de melhoria da
empresa, sendo um indicativo inicial para um estudo mais extenso.

2.4.7 Escolha das Ações de Melhorias a Serem Implementadas
Dando continuidade a elaboração das recomendações, passa-se à definição das

ações a serem escolhidas para a devida implementação. Através da análise da relação custo /
beneficio, chega-se à conclusão, juntamente com os decisores, que pode haver uma forma
mais adequada, para a identificação das ações mais vantajosas para a melhoria da
performance da empresa. A principal vantagem da adoção de uma análise custo /beneficio é a
possibilidade de identificar os beneficios de cada ação, utilizando como base, o modelo
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multicritério, elaborado.
Considerando-se que, no processo de identificação das ações, há benefícios em

relação a cada ponto de vista do modelo, pode-se conclui que os benefícios podem ser
medidos, facilmente, através da pontuação global e a ação analisada pode atingir uma
performance global no estudo de caso (DUTRA, 1998).
Conforme Dutra (1998, P. 388):
"observa-se que, em relação aos benefícios que cada ação gera em cada PV e os
respectivos níveis de impacto, estes são estimados com base na cognição dos
decisores e do facilitado. Assim, como já mencionado na identificação das ações,
algumas delas trazem beneficio indiretos que dificultam a identificação de iodos os
seus impactos".

Após a análise da relação custo beneficio para cada ação já se tem condições de
formular urna conclusão, podendo a empresa adotar imediatamente uma proposta que possui
um custo de implementação zero.
Portanto, corno primeira recomendação, sugere-se para que haja implementação

imediata que seja concluída a análise e a apresentação das ações potenciais visando o
aperfeiçoamento da organização.
Importante frisar que a iniciativa de aprimoramento não deve partir, somente, da
empresa, mas, também dos próprios colaboradores, que, de posse do resultado da performance
da mesma, deverão identificar suas limitações e buscar, gradativamente, a melhoria do seu
desempenho ou contribuição pessoal para a empresa.

3.ESTUDO DE CASO

3.1 Apresentação da Empresa
A MCA Assessoria Contábil, com sede na rua José Jacques, 32, edifício Palmares,
no centro de Florianópolis, presta serviço de contabilidade para pessoas jurídicas e pessoas
físicas que atuam em todos os ramos de atividade econômica.

É uma empresa que se dedica tanto it execução de serviços quanto à assessoria de
seus clientes, que abarcam micro, pequenas e médias empresas, sindicatos, partidos politicos e
empresas públicas — prestando o serviço que necessitarem.
As principais atividades oferecidas pela empresa são: abertura de empresa;

escrituração contábil; escrituração fiscal; folha de pagamento; controle patrimonial; contas a
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receber, contas a pagar; assessoria trabalhista; assessoria tributária; LALLTR integrado;
planejamento tributário; análise de balanço; recuperação de tributos; departamento financeiro
integrado, etc.
Para isto, está estruturada em departamento contábil, pessoal e fiscal. Na sua
totalidade conta com 15 funcionários.
O departamento contábil possui uma equipe de profissionais técnicos em
contabilidade, assistentes e auxiliares; assim como no departamento de pessoal e fiscal. Além
de mão-de-obra qualificada nas Areas citadas, conta com profissionais de outros setores como
recepcionista, Office boy, digitador, programador e assistente de serviços gerais.
A Area onde exige maior especialização é a de consultoria, normalmente atendida

pelo proprietário do escritório — contador responsável.
0 objetivo do proprietário é ampliar o suporte de serviços que oferece e
proporcionar aos funcionários estudo continuado, para melhorar a qualidade destes serviços.

3.2 Processo Decisório

Nesta etapa da pesquisa apresentar-se A as fases básicas que compõe o processo
decisório — na MCDA — destacando-se as principais fases: estruturação, avaliação e
recomendações.
3.2.1 Operacionalização da Fase de Estruturação

Na Metodologia de Multicritério de Apoio A Tomada de Decisão, no que tange ao
Processo Decisório, na fase de estruturação, os EPA's - elementos primários de avaliação são
o segundo passo para modelar um critério adequado As características especificas da empresa
e a partir dai formar conceitos dos EPA's.
0 fato de várias pessoas fazerem parte do processo decisório toma importante
definir as que estão direta ou indiretamente envolvidas no mesmo. Essas pessoas,
identificadas como atores, que agirão como decisores, são:
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• Intervenientes
Decisor: o proprietário;
Facilitador: a autora.

• Agido
Clientes e funcionários do escritório.
Os intervenientes são os atores que participam diretamente do processo decisório
com o objetivo de defender seus interesses e seu sistema de valor. Os agidos são os atores que
estão envolvidos no processo decisório indiretamente, portanto sofrem as conseqüências de
uma decisão passivamente. Apesar desses atores não possuírem voz ativa no processo, eles
atuam de forma indireta sobre os intervenientes para fazer valer seus valores.
1" Passo: Definição de um rótulo para o problema
Tendo em vista desatenção diante do problema, o decisor não conseguiu definir o
rótulo. Então o facilitador o definiu como sendo: estruturação de um modelo de avaliação da
qualidade dos serviços prestados pelo escritório MCA Assessoria Contábil Ltda. visando
auxiliar na excelência da qualidade de trabalho do mesmo.
2° Passo: Levantamento dos EPA's
Por conta disto sera exposto a seguir o questionamento feito ao proprietário do
escritório MCA Assessoria Contábil (Júlio César Vieira) e respectivas respostas.

1) 0 que o Sr. considera de excelência para avaliar se os serviços prestados pela MCA
tam qualidade?
R.: Atender ao cliente pontualmente, com clareza, objetividade e dentro das técnicas e
legalidade (normas legais).

2) Quais as características que a MCA possui que o Sr. considera que sejam boas? E o
que elas influenciam no preço do serviço cobrado?

51

R.: Pontualidade (usando a informática — tudo informatizado), atendimento dentro das
técnicas legais e a apresentação de relatórios diferenciados às empresas que estão com
dificuldades — que eu chamaria de acompanhamento gerencial, mas ainda não estende a todos
os clientes. Tudo a um custo acessível aos clientes.
3) Existe algum escritório que você considera modelo e quais as características que
dão a ele esta especialidade?
R.: Não possuo conhecimento de outros escritórios, realmente não tive acesso a
nenhum. Bom, tem um que concorremos numa licitação e que conheci apenas a estrutura
física e que gostei bastante, foi a RG Contabilidade. A característica que o qualifica é a
organização estrutural, no mais, não tive acesso mais próximo pra saber como trabalham.

4) Existe algum escritório que você considera de qualidade ruim? 0 que toma este
escritório dispensável?

R.: Como já comentei não conheço a fundo o trabalho de outros escritórios, mas para
mim o que torna ele dispensável é não ter pontualidade e não assumir a normas legais. Para
mim, quem faz isso a um cliente passa ser péssimo prestador de serviço e sem ética
profissional — o que é pior.
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5) Se não houvesse limitação de recursos, quais as características primordiais para que
ocorresse melhor qualidade dos serviços prestados?
R.: Bom, dai seria possuir equipamentos de informática de 1a geração ('de ponta'),
isso faria acelerar o processo financeiro junto aos clientes. Porque já existe em nosso
escritório sistemas financeiros

e tributários que são oferecidos aos clientes e, com

equipamentos mais modernos, poderíamos oferecer um sistema integrado onde o cliente tem
acesso a todos os relatórios e a parte tributária também — tornando o serviço mais transparente
possível, e ele mesmo podendo acessar os impostos a pagar. E junto a isto passaria a aplicar a

chamada "educação continuada" para todo o corpo funcional — cursos a cada semestre, para
que todos pudessem ampliar o conhecimento, contribuir com maior especialização para o
escritório e sentir-se motivados.

6) 0 Sr. falou em pontualidade, citando a tecnologia informatizada. Quais são as
maiores dificuldades do escritório atualmente em relação a isto?
R.: Bem, hoje nós oferecemos aos clientes sistemas informatizados para facilitar o
trabalho realizado tanto nas empresas em que oferecemos o serviço, quanto aqui no próprio
escritório. E a nossa maior dificuldade é dar suporte aos clientes e fazer manutenção destes
sistemas, porque nesta Area de informática só temos dois funcionários e apenas um deles tem
especialidade para lidar diretamente com os sistemas. Sendo que muitas vezes não
conseguimos atender a todos e acabamos nos atrapalhando no que realmente objetivamos. E
os erros do próprio sistema que utilizamos, acaba gerando um custo acima do estimado.

7) Quais os aspectos que o Sr. gostaria de levar em conta em seu problema?
R.: Acredito que para manter nossos clientes e para continuar oferecendo serviços de
qualidade, seria preciso aperfeiçoar o 'pessoal', no sentido de ter especialistas que contribuam
no desenvolvimento desta qualidade. Mas, infelizmente, isto traz um outro problema que seria
manter os custos, ou até minimizá-los, pois com os erros do sistema o serviço acaba tendo que
ser feito mais vezes do que o planejado. Então, os aspectos que eu levaria em conta seria
aprimorar os sistemas, através de capacitação das pessoas que nele trabalham e ainda assim,
manter ou minimizar os custos.
Dadas as respostas do decisor, foi possível identificar os EPA's assim ilustrados:
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1. Equilíbrio no si sterna
1. Aprimoramento do sistema
2. Interferências manuais
3. Avanço Tecnológico
4. Suporte tecnológico
5. Suporte Gerencial
6. Qualidade nas operações realizadas
7. Agilidade e precisão nas operações realizadas
8. Hierarquia das operações realizadas
9. Melhorias Sistemáticas
10. Saber o porquê esta sendo realizada cada atividade
11. Satisfação dos funcionários
12. Aperfeiçoamento dos recursos humanos
13. Banco de dados pontualidade (rapidez e exatidão)

Quadro 4 — EPA's do processo decisório do estudo de caso
Fonte: a autora

3° Passo: Construção da árvore de pontos de vistas

Como já contextualizado esta fase inicia-se com a identificação das areas de
interesse, através do rótulo do problema, identificado no primeiro passo da fase de
estruturação estando localizado no topo da árvore. E, então, a partir disto estão os pontos de
vistas fundamentais (PVF's) vinculados e seus respectivos PVE's.
Para melhores esclarecimentos, apresenta-se a figura 7 que além de mostrar os
candidatos a pontos de vistas fundamentais, apresenta o valor com seus eixos de avaliações.
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Area de
Interesse

a==>

Critérios
(PVF) ou Eixo
de avaliação

1. Falhas no
Sistema
Custos
2. Assistência
gerencial

Objetivo
Estratégico

3. Avanço
tecnológico

Estruturação de um
modelo de avaliação

4. Possuir
Processos

Qualidade

na qualidade dos
serviços

5. Atender

padrões legais
6. Melhor
atender clientes

7. Educação
Continuada

Valorização do
corpo funcional

8. Motivação

Figura 7 — Arvore de candidatos a pontos de vista fundamentais
avaliação
Fonte: a autora

e valor com seus eixos de

Sobre os aspectos apresentados na figura acima:

• Objetivos Estratégicos: comum ao decisor que engloba seus valores corn
relação ao contexto decisório.
• Areas de

Interesse:

concentram se os
-

conceitos

corn

preocupações

semelhantes do decisor.
• Pontos de vista Fundamentais (critérios): conceitos que expressam os
valores do decisor nesse processo decisório.
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4 0 Passo: Construção dos Descritores

Diante do que foi exposto até o momento, apresenta-se o último passo da fase de
estruturação, conforme exposto no referencial teórico, a construção dos descritores e nela será
definido como avaliar as ações potenciais de cada um dos FVF's da estrutura arborescente.
Para melhor compreensão, a construção do descritor do PVF 7 — Educação
Continuada será explicado através do PVE 7.1 — Propiciar capacitação do RH - contábil e do
PVE 7.2 — Propiciar capacitação do RH-informática. A próxima etapa é associar-se cada
estado possível a um nível de impacto ordenados do melhor ao pior (ordem decrescente de
preferência do decisor) de forma a ser o menos ambíguo possível, conforme já
contextualizado.

Segue hierarquização de diversos níveis de descritores, corn seus níveis de
ancoragem BOM e NEUTRO e sua representação simbólica nos Quadros 5 e 6:

NiVEIS

DESCRIÇÃO

N4

1 00% dos funciondrios participam de aperfeiçoamentos contábeis

N3

70% dos funcionários participam de aperfeiçoamentos contábeis

N2

50% dos funcionários participam de aperfeiçoamentos contábeis
no último ano

NI

40% dos funcionários participam de aperfeiçoamentos contábeis
no último ano

SIMBOLOGIA

BOM
NEUTRO

A

no último ano
Bom

no Ultimo ano

Quadro 5 — Descritor do pve 7.1 — propiciar capacitaciio do rh contábil
Fonte: a autora

Neutro
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NiVEIS

DESCRIÇÃO

N4

100% dos funcionários participam de aperfeiçoamentos de
informática

N3

70% dos funcionários participam de aperfeiçoamentos de
informática

N2

50% dos funcionários participam de aperfeiçoamentos de
informática

Ni

30% dos funcionários participam de aperfeiçoamentos de
informática

SIMBOLOGIA

BOM
NEUTRO

-••

Bom

Neutro

Quadro 6 — Descritor do pve 7.2 — propiciar capacitacao do rh informática
Fonte: a autora

Na figura 8, que representa o descritor do PVF 7 — educação continuada, pode-se
encontrar os níveis considerados pelos decisor e ordenados segundo a sua preferência e
sistema de valor. Também são identificados os níveis "bom" e "neutro" e a descrição das
características da ação que o decisor considera importantes.
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Valorização do
corpo funcional

8. Motivagao

7. Educação
Continuada

7.2 Propiciar
capacitação do
RH - informática

7.1 Propiciar
capacitação do
RH - contábil

1006/0

100%

70%

70 0/0

40%

30%

5.1 tmnprometimento

8.2 salisragiio dos
fiincionirios

8.3 uicenfivos

Figura 8 - Descritor do PVF 7 — Educação Continuada
Fonte: a Mara

Vale ressaltar que todos os descritores apresentados neste estudo de caso foram
submetidos As propriedades (mensurável, operacional

e compreensivel).

Os demais

descritores e suas explicações encontram-se no Apêndice A do trabalho.

3.2.2 Fase de Avaliação

Após a construção dos descritores, passa-se, então, para o processo de avaliação

Aqui serão apresentadas as funções de valor, as taxas de substituição e o perfil de impacto das
ações potenciais.

3.2.2.1 Função de Valor
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O decisor apresentou as diferenças de atratividades para todos os níveis de

impacto dos descritores, de maneira que obtenha uma escala preferencial local sobre cada urn
dos pontos de vistas. A Figura 9 mostra o julgamento do decisor dos descritores associado ao
"PVF7 — Educação Continuada".

140 120
100
80
60
40
20

N4

Ni

N2

N3

Níveis

Figura 9— Representação Gráfica das Funções de Valor do PVF 7
Fonte: adaptado de Silva (2005)

Visando esclarecer o assunto, se vê importante detalhar o cálculo manual da
transformação da escala da função de valor (MACBETH) para escala corrigida do Para o PVF
7— Educação Continuada.
Por exemplo, para hipótese de fazer o nível Born, 95% dos funcionários que
participam de aperfeiçoamentos-vale 100 pontos e o nível NEUTRO, 52,50% dos
funcionários que participam de aperfeiçoamentos- vale 0 pontos. Então devemos aplicar
escala original uma transformação linear do tipo a. r + f3.
Para o nível Bom: a. 95 + f3 = 100
Para o nível Neutro: a. 52,5 +13 = O

[1]
[2]

Ao analisarmos o sistema de equações acima, podemos resolve-lo pelo método da
substituição e desta forma, ao isolarmos a variável (3, temos:
13 =-52,50 a
Agora, substituindo [3] na equação [1]:
a .95 — 52,50 = 100
42,50.çt =100

[3]
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g =100 / 42,50

=2,3529412
Para encontrar o valor de (3, substituímos o valor de a an [31:
p =- 52,50 x 2,3529412
13 =-123,52941
Agora, usamos os coeficientes g ei3 encontrados para calcular nova escala.

N6 =100,0.a + [3, 100,0 x 2,35259412 + (-123,52941) = 111,76
N5 =95,0.a + f3, 95,0 x 2,35259412 + (-123,52941) = 100,00 (BOM)
N4 = 90,0.a + p, 90,0 x 2,35259412 + (-123,52941) = 88,24
N3 = 77,5.a+ p, 77,5 x 2,35259412 + (-123,52941) = 58,82
N2 = 52,5.a + f3, 52,5 x 2,35259412 + (-123,52941) = 0,00 (NEUTRO)
NI = 0,0.a + 0, 0,0 x 2,35259412 + (-123,52941) = 123,50
Desta forma pode se construir uma nova matriz com níveis de impacto.

3.2.2.2 Taxas de Substituição

Tendo definido os critérios do modelo é possível avaliar localmente a
performance das ações potenciais. Porém, para agregar estas informações locais de modo a
obter uma avaliação global, é necessário um conjunto de parâmetros associados aos pontos de
vistas (critérios): as taxas de substituição.
De acordo com Ensslin, Montibeller e Noronha (2001, p. 217) as taxas de
substituição expressam, segundo o julgamento dos decisores, a perda de performance que uma
ação potencial deve sofrer em um critério para compensar o ganho de desempenho em outro.
Na literatura, as taxas de substituição são vulgarmente conhecidas como "pesos".
Assim como as funções de valores, existem vários métodos para a determinação
das taxas de substituição. Já destacadas as principais no referencial teórico, destas será
adotado o Swing Weights (von Winterfild & Edwards, 1986), cujo procedimento é
semelhante ao utilizado para determinar as funções de valor já visto anteriormente.

O método Swing Weights inicia-se a partir de uma ação fictícia com a
performance no nível de impacto "neutro" em todos os critérios do modelo. Então, o dccisor
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escolhe um critério onde a performance da ação fictícia melhora para o nível de impacto
"bom" e atribui-se 100 (cem) pontos. Para os demais critérios é feito o mesmo procedimento
até que seja definido a ordem de todas as passagens do nível "neutro" para o "bom".
Apresenta-se na figura 10 a visualização das taxas de substituição dos PV's que
aparecem na estrutura arborescente.

1. Falhas no
Sistema

4( ) ,

Custos
9%

Estruturação de um
modelo de avaliação
na qualidade dos
serviços

Qualidade
56%

2. Assistência
gerencial

3. Avanço
tecnológico

30%

4. Possuir
Processos

11%

5. Atender
padrões legais

6%

6. Melhor
atender clientes

Valorização do
corpo funcional

5%

90/.

7. Educação
Continuada

20%

8. Motivação

15%

35%
Figura 10 — Arvore dos PV's e suas Respectivas Taxas

de Substituição

Fonte: A autora
Para melhor visualizar os PV's (PVF e PVE) e respectivas taxas de substituição
Arvore foi subdividida no Apêndice A, já demonstrando as proporcionais taxas reveladas no
estudo e, conseqüentemente o impacto das ações nos descritores.

3.2.2.3 Perfil de Impacto das Ações Potenciais

Nesta fase, será analisado o desempenho de cada ação potencial, ou seja,
apresenta-se o perfil de impacto atual das ações do modelo construido para o estudo de caso.
Para um melhor entendimento, apresenta-se, de forma resumida, as informações
necessárias para a construção do perfil de impacto da empresa MCA Assessoria Contábil
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Ltda. A tabela 1 ilustra os valores assumidos pela empresa nos respectivos pontos de vista,
indicando, desta forma, o nível do descritor em que a empresa se encontra.
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Fonte: A autora.

As informações apresentadas na tabela 1 podem ser mais bem visualizadas na

figura 11, onde se verifica a pontuação (ação potencial) da empresa em cada ponto vista
(critério), possibilitando a avaliação local. Os níveis "bom" e "neutro" estão representados
pelas linhas horizontais 100 (cem) e 0 (zero) respectivamente Estas duas linhas indicam em
quais pontos de vistas o desempenho da empresa encontram-se em nível de excelência (acima
do nível "bom"), em nível de mercado (entre o nível "bom" e "neutro) e em nível
comprometedor (abaixo do nível "neutro").
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Figura 11 Perfil de Impacto das Ações Potenciais
Fonte: A autora.
—

Na figura 11, percebe-se que a MCA Assessoria Contábil encontra-se em um
nível de mercado competitivo, s6 deve se preocupar com os pontos que se aproximam de 0
(zero), pois estando abaixo dele estaria sob um situação comprometedora. JA o nível 100
(born) ou mais deve ser almejado, pois acima de 100 alcançaria sua excelência

64

3.2.3 Recomendações a Partir do Modelo Proposto

Concluídas as fases de estruturação (arborescência de pontos de vista e
descritores) e avaliação (funções de valor, taxas de substituição, identificação do perfil de
impacto da situação atual), inicia-se a terceira e última fase, que consiste na elaboração das
recomendações.
0 contexto da MCA Assessoria Contábil Ltda. permitiu construir um modelo para
avaliar a qualidade dos serviços prestados para identificar várias ações que apresentam

potencial para aperfeiçoar a empresa, mas, uma vez que sejam implementadas ações de
aperfeiçoamento, como já citado no trabalho, o atual estudo deve ser revisado em face de
nova percepção (novos valores poderão surgir, novos descritores e distintas taxas de
substituição).
E de suma importância se conscientizar que a atividade de apoio à decisão não se

encerra com a conclusão do modelo proposto, mas também, com o inicio de um processo de
melhoria continua.
Segundo Dutra (1998, p. 382), "ao contrario, a proposta do modelo oferece o
entendimento que é a ancoragem para a fundamentação das decisões futuras dos
decisores/atores", ou seja, o decisor (responsáveis pelas decisões) tem como justificar as
decisões tomadas no futuro. Assim, aqui, são apresentados e discutidos futuras ações
possíveis e plausíveis, em relação ao contexto decisional em estudo.
Contudo, é de suma importância retomar, aqui, a aspectos citados na
fundamentação teórica uma vez que a qualidade de serviços prestados pela contabilidade deve
abranger qualidade técnica e pessoal, assim como, administrativa, financeira, operacional,
além do marketing — centrado no cliente. Assim, deve-se estar atendo as recomendações que o
modelo construido na empresa permite diagnosticar.
Conforme o titulo do trabalho, "Construção de um Modelo de para Avaliar a
Qualidade dos Serviços Prestados de um Escritório de Contabilidade: um estudo de caso" e
levando-se em consideração que o modelo multicritério exposto possibilita a eficiente
avaliação da performance do escritório de contabilidade, esclarecendo suas limitações e
potencialidades, é possível relacionar prováveis oportunidades de ações que devem ser
efetuadas pelo decisor, em conjunto com os colaboradores e, também, o facilitador de forma
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mais imediata:
• Melhoria no PVE 1.2 — Refazer operações;
• Aprimoramento no PVE 2.1 — Elaborar relatórios específicos;
• Otimizar os P'VE's 4.1 e 4.2 — Atendimento aos clientes e Serviços
(respectivamente); e
• Focalizar atenções expressivas nos PVF's e PVE's que se referem it Area
de interesse — Valorização Profissional.
Importante observar que as ações acima listadas não esgotam as possibilidades de
melhorias na empresa, sendo, apenas, um indicativo inicial para um estudo mais extensivo.
Desta forma, constata-se a identificação de uma série de ações passíveis de serem
implementadas que, gradativamente, ao serem colocadas em pratica, permitem melhorar a
performance do escritório de contabilidade, trazendo com isso o aperfeiçoamento para o
mesmo.
Outro ponto importante a se destacar nas recomendações é a análise da relação
custo/beneficio. Constantemente, deve-se a identificar as ações mais vantajosas para a
melhoria da performance da empresa, atentando-se as vantagens da adoção de uma análise
custo/beneficio, ou seja, identificar os benefícios de cada ação, utilizando como base, o
modelo multicritério, elaborado no decorrer deste trabalho.
Conforme Dutra (1998, p. 388),
"observa-se que, em relação aos benefícios que cada ação gera em cada PV e os
respectivos níveis de impacto, estes são estimados com base na cognição dos
decisores e do facilitado. Assim, como já mencionado na identificação das ações,
algumas delas trazem beneficio indiretos, que dificultam a identificação de todos os
seus impactos".

Por esta perspectiva, deve-se analisar as propostas que possuem um custo de
implementação zero e, assim, a empresa poderia adotá-la, imediatamente. Sugere-se, então,
que uma destas ações poderia ser no que se refere aos PVF 8 — Motivação. A empresa pode
adotar uma rotina de reunião com colaboradores para que os mesmos, juntamente com o
decisor, criem estratégias que aperfeiçoem os PVE's relacionados. Desta forma, permite-se o
aumento do nível motivacional dos funcionários, eleva-se, de forma expressiva, a
performance individual e por conseqüência, do próprio escritório de contabilidade.
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Outra ação para melhor entendimento e qualidade dos trabalhos estaria
relacionada com a ocorrência de retrabalhos muitas vezes desnecessários. Recomenda-se uma
análise dos projetos desenvolvidos no avanço tecnológico e nos processos para que haja
constante comunicação das Areas de informática e contábil do escritório, assim, ocasionando
até ampliação de melhoramentos nas duas areas em conjunto.
Este aspecto se retrata na própria noção de serviço abordada no capitulo II,
conscientizando os envolvidos no estudo a canalizar ações que atuem diretamente nos setores
específicos, de forma a permitir tanto a avaliação quanto ao gerenciamento da qualidade dos
serviços hoje prestados.
Concluída a análise e a apresentação das ações potenciais visando o
aperfeiçoamento da qualidade dos serviços prestados pelo escritório de contabilidade,
observa-se que a iniciativa de aprimoramento não dever partir, somente, da empresa, mas,
também dos próprios colaboradores, que, de posse do resultado da performance do escritório,
deverão identificar suas limitações e buscar, gradativamente, a melhoria do seu desempenho
ou contribuição pessoal para a empresa.

3.2.3.1 — Evolução dos Atores Envolvidos no Processo
0 estudo proporcionou uma evolução dos atores muito interessante. Como uma
das convicções de MCDA é o Construtivismo via aprendizagem foram realizadas observações

a serem destacadas:
Decisor

1. Ao iniciarmos o processo o decisor imaginava ter as soluções em suas mentes.
Porém quando levantados os EPAs e com a construção do estudo o mesmo compreendeu que
é necessário conhecer e se conscientizar dos problemas existentes para que não se tome
decisões equivocadas (aprender com os próprios erros);
2. Geração de conhecimentos no decorrer dos trabalhos;
Facilitador
1. No inicio não entendia onde a metodologia poderia chegar, após o estudo, a
geração da Arborescência dos Pontos de Vistas e a identificação dos Descritores começou a
entender a ferramenta que tinha em suas mãos, tanto para tomada de grandes e pequenas
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decisões;
2. Juntamente com os decisor passou a apreender com o problema.

Agidos
1- Passaram a perceber que apesar de influenciarem indiretamente no processo de
tomada de decisão, conseguem muitas vezes intervir na situação decisional, na qual os
próprios sofrerão as conseqüências das decisões tomadas.
2- Juntamente com o facilitador aprenderam que não somente fazem parte da
empresa mas que devem se entender como sendo a própria empresa, para uma evolução
progressiva de ambos.

4. CONCLUSÃO
Gerir uma empresa, atualmente, significa defrontar com vários problemas
diariamente e, ainda assim, sobreviver à concorrência globalizada que se instala 'ao lado'.
Alguns gestores procuram compreender como o problema aconteceu, outros o que aconteceu
e existem ainda os que simplesmente resolvem sem se interar dos fatos.
A organização estudada — MCA Assessoria Contábil Ltda. — se defronta corn o
problema de verificar o foco de melhoramento para ampliação da qualidade dos serviços
prestados precisando, para isto, de uma ação estratégica que estruture seus objetivos. Para
tanto este estudo teve por objetivo construir um modelo capaz de avaliar a qualidade de
serviços prestados pela empresa e, neste contexto auxiliar na excelência da qualidade de
trabalho.
Levando em consideração as informações obtidas do decisor pode-se perceber a
grande dificuldade de se identificar o próprio problema, tendo que, para isso, o facilitador
identificar o rótulo do mesmo para dar seqüência ao estudo. E para a compreensão da
realidade que se apresentou a Metodologia de Apoio à Decisão exerceu um papel
fundamental.
O estudo contribuiu para identificar a interligação dos atores e as ações que
devem ser tomadas para melhor qualidade na decisão que deve ser futuramente tomada.
Analisando a estrutura arborescente feita percebe-se no nível superior o objetivo
do decisor, podendo observar, hierarquicamente, as areas de preocupação que implicam no
destaque dos pontos de vista fundamentais e elementares. Assim, obteve-se uma referência
estável a que todos os envolvidos podem recorrer, auxiliando, sobretudo no direcionamento
das operações que precisam ser realizadas e na verificação da relevância destas ações.
Alcançando assim o objetivo da pesquisa.

.1 Recomendações para Futuros Trabalhos

Objetivando complementar o estudo aqui desenvolvido e contribuir para a
melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo escritório de assessoria contábil seguem
algumas recomendações para futuras pesquisas:
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•

Utilizar a metodologia MCDA para apoio de outras situações que
envolvam o processo decisório e que são relevantes A empresa;

•

Realizar estudos que possam construir modelos que identifiquem
possíveis erros quando da aplicação de estratégias que fazem parte do
sistema de gestão de qualidade para assessoria contábil;
Realizar estudos de casos para identificar critérios para construções de

•

ações.

•

Sugere-se construir novos modelos utilizando conhecimentos de
especialistas em cada Area de interesse para, assim, aumentar o
significado dos critérios utilizados para o aperfeiçoamento da qualidade
dos serviços prestados.
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APÊNDICE B

Florianópolis, Sc.

A UT ORI ZA CAO

Eu, Júlio César Vieira, proprietário do escritório de contabilidade MCA Assessoria
Contábil Ltda, CNPJ: 79.244.489/0001-05, informo a quem interessar possa que autorizo a
utilização da Razão Social do escritório na monografia da acadêmica Tatiana Carla de Sousa,
matricula 021.0434-2.
Assim como, me coloco a disposição para responder possíveis questionamentos e
disponibilizo dados necessários para conclusão do estudo.

Atenciosamente,

Júlio Cesar Vieira
Contador
CRC/SC 013.176/0-9

