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RESUMO

ROM AO, Janaina Tereza. Proposta de Modelo de Implementação do SCGC —
Sistema de Contabilidade Gerencial e Controle: Sistemas de Recompensa na
Empresa M. A. V. Comércio e Instalações Ltda., 2005, 125 fls. Curso Ciências
Contábeis, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
0 objetivo principal deste estudo consistiu em analisar os antecedentes e
conseqüências da configuração do sistema de recompensas. 0 trabalho avaliou a
influência da cultura dominante de uma organização nas características do sistema
de recompensas, bem como os efeitos deste no desempenho dos sujeitos. A
questão de partida era: abordar e analisar as vantagens da implantação de uma
política de motivação profissional e até que ponto ela é favorável no crescimento da
empresa e de seus resultados finais? Este problema de investigação pode por sua
vez subdividir-se nas seguintes questões: que dimensões da cultura organizacional
influenciam a configuração do sistema de motivação profissional? Quais os efeitos
do sistema de recompensas de uma organização no desempenho dos seus
trabalhadores? Os resultados sugerem que as características do sistema de
recompensas de uma organização sofrem influências da cultura organizacional
dominante, no que refere-se nomeadamente ao nível da orientação competitiva ou
orientação humanista. A cultura dominante e o nível de remuneração influem de
forma significativa na percepção de equidade, ou seja, organizações com cultura
orientada para a competição geram percepções de iniqüidade enquanto que
organizações de matiz cooperativo promovem percepções de equidade. Por último,
as características do sistema de recompensas influenciam múltiplas dimensões do
desempenho organizacional.

Palavras-chave: Gerencial, Controladoria e Recompensa.

SUMMARY

ROMA°, Janaina Tereza. A proposal of implementation of Managemental
Countable System and Control - SCGC: Rewards System in Company M .A .V.
Commerce and Ltda Installations, 2005, 125 fls. Course Countable Sciences,
Federal University of Santa Catarina, Florianópolis.

The main objective of this study was consisted of analyzing the antecedents and
consequences of Rewards System's configuration. The work evaluated the influence
of the dominant culture of an organization in the characteristics of Rewards System
and its performance on citizens as well. The question was: how to bring and analyze
the advantages of a political of professional motivation and how it's favorable on the
increase of the company and its final results? This question can be subdivided in the
following questions: which dimensions of the organization's culture does have
influence on the professional motivation system? What are the effects of Rewards
System in the performance of workers? The results suggest that Rewards System
on organizations suffers influences from the dominant culture, an allusion of
competitive orientation level or humanist orientation level. The dominant culture and
the level of remuneration influence on a significant way of equity perception, or
rather, organizations with culture guided for competition generate iniquity perceptions
while organizations with cooperative political hue promote equity perceptions. At last,
the characteristics of Rewards System influence multiple dimensions of enterprise's
performance.

Word-key: Managemental, Handle and Reward.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação do Assunto

A gestão dos recursos humanos, dentro da contabilidade gerencial, é uma
área extremamente contingencial e situacional. Ela depende das características do
contexto ambiental, do negócio predominante da empresa, das suas características
internas, da cultura organizacional, da mentalidade do profissional dessa área, das
funções e processos pelos quais ela responde e de inúmeras outras variáveis

importantes. Contudo, nesta proximidade ao novo milênio, o desenvolvimento de
uma grande quantidade de projetos de mudanças através de programas de
qualidade total, conduziu a profundas alterações na estrutura e na cultura das
empresas, diagnosticando e localizando determinados serviços, funções, processos
ou atividades até então ocultos ou encobertos por resultados financeiros satisfatórios
da empresa ou pelo pequeno volume de competição nas diversas áreas da nossa
economia nacional. Eram serviços, funções, processos ou atividades que somente
acarretavam despesas

e

em nada contribuíam para a organização, mas

permaneciam indiferentes a tudo. Agora, com a crescente globalização dos negócios
e a gradativa exposição a forte concorrência mundial, a palavra de ordem passou a

ser produtividade, qualidade e competitividade. Nesse novo contexto, a existência de
qualquer pessoa, tarefa, atividade, processo, função ou área dentro da empresa
somente se justificará pela sua efetiva contribuição para os resultados finais do
negócio, ou pela criação dentro da organização.
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Assim, também o gerenciamento de pessoas — como todas as demais areas
da empresa — esta fortemente condicionada a essa efetiva contribuição. Essa nova
postura esta levando muitas empresas ao redirecionamento e redefinição totais
dessa area, através de um conjunto de medidas e mudanças realmente notáveis,
não so em sua estrutura, mas principalmente em sua filosofia e postura, no sentido
de transformá-la em um verdadeiro centro de lucratividade. Mais do que isso: em
uma area de ponta capaz de conduzir a empresa para o seu futuro e para o seu
destino, gerar riqueza e adicionar valor em plena era de informação e do
conhecimento.
Esse projeto procura apresentar as idéias inovadoras e de criatividade
adotada como política de sistema de recompensas, tendo como o incentivo e
motivação profissional uns dos principais itens no que diz respeito ao crescimento e
rentabilidade da organização, inclusive à questão da Responsabilidade Social da
empresa.
Lembrando que, apesar de os conceitos técnicos e científicos sobre esse
trabalho estarem, em sua maioria, em livros da area de administração, como
graduando do curso de ciências contábeis, acredita ser importante que o profissional
contábil tenha conhecimentos mais abrangentes da area de Recursos Humanos —
RH do que, apenas, do seu simples registro de despesas, custos e provisões. Alem
disso, o RH esta num processo de mudanças continuas e evolutivas, principalmente
no que se refere a responsabilidade social, a ponto desse setor ser considerado uma
das partes mais importantes nas tomadas de decisões da empresa.
profissionais que mais atuam nessa area são os contadores,
administradores.

E os

e não

os

I5

1.2

Tema

Define-se como tema, o aspecto ou a area de interesse de um assunto que
se deseja provar ou desenvolver. Escolher um tema significa eleger uma parcela
delimitada de um assunto, estabelecendo limites ou restrições para

o

desenvolvimento da pesquisa pretendida.
Sendo assim, o tema a ser desenvolvido nesta monografia será apresentar
uma proposta de modelo de implementação do SCGC — Sistema de Contabilidade
Gerencial e Controle, no que diz respeito a Sistemas de Recompensas, tendo como
objeto de pesquisa a empresa M.A.V. Comércio e Instalações Ltda.

1.3

Problema

Problema é uma questão que a pesquisa pretende responder. Todo processo
de pesquisa gira em torno de sua solução.
A problemática desse estudo consiste no desenvolvimento de urn trabalho
que vise abordar e analisar as vantagens da implantação de uma política de
motivação profissional na empresa M.A.V. Comércio e Instalações Ltda, com o
questionamento de: Até que ponto a política de motivação é favorável no
crescimento da empresa e de seus resultados finais?

lo

1.4

Objetivos

1.4.1

Objetivo Geral

Síntese do que se pretende alcançar com a pesquisa. Os objetivos informarão
para quê o pesquisador está propondo na pesquisa, isto 6, quais os resultados que
deseja alcançar ou qual a contribuição que sua pesquisa irá proporcionar.
O objetivo geral deste trabalho consiste em apresentar um modelo de sistema
de recompensa e o seu papel no controle da empresa, frente às mudanças nas
relações empresa x trabalhador e ao avanço do capital intelectual e humano na área
de contabilidade gerencial.

1.4.2 Objetivos Específicos

Para concretização do objetivo geral, pretende-se alcançar os seguintes
objetivos específicos:
a. 0 papel da Contabilidade Gerencial na organização;
b. A importância do Capital Humano nas organizações;
c. Destacar fatores que afetam a motivação individual;
d. Identificar a criação de vantagens competitivas gerando um ciclo
motivacional (participação, capacitação e educação dos funcionários no
projeto SCGC).
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1.5

Justificativa do Estudo

0 enfoque neste trabalho será o de apresentar uma nova visão da
contabilidade gerencial. Essa visão que incorpora estratégias, gestão de operações,
éticas e ciências organizacionais com uma perspectiva em contabilidade gerencial e
de controle que está organizada em torno das atividades que ocorrem nas empresas
e de quem as controla.

0 colaborador, nesse tipo de política, é visto não só como parte do
patrimônio da organização, mas também como aquele para o qual revertem os
maiores resultados gratificantes quando, e se, forem feitos grandes investimentos
nesse setor. Existe atualmente, entre as grandes e pequenas empresas, uma
grande preocupação quanto ao bem-estar de seus profissionais no ambiente de
trabalho, visto que já fora comprovado em pesquisas - efetuadas

e publicadas

anualmente (como Revista Exame — "Guia das 100 melhores empresas para se
trabalhar"), onde mostra que quanto mais interação da empresa com o trabalhador,
maior sua satisfação no trabalho e por conseqüência maior produtividade

e

lucratividade para as empresas.
No caso da empresa em questão, M.A.V. Comércio e Instalações Ltda,
constatou-se a necessidade desse tipo de pesquisa por tratar-se de uma
organização de cunho familiar, onde a maioria de seus colaboradores são
participantes do seu quadro funcional desde os primórdios de sua criação. Sendo
assim, pelo tempo de prestação de serviços, pela estagnação de política de carreira
e de salários, sentiu-se a necessidade de criar uma nova política de incentivo e de

motivação profissional; uma vez que os funcionários dessa empresa possuem vasta
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informação sobre como suas tarefas são feitas e desenvolvem um conhecimento
substancial acerca do domínio das atividades operacionais da empresa.

1.6 Metodologia da Pesquisa

Para a elaboração de um trabalho cientifico deve-se definir a modalidade de
pesquisa a ser utilizada, ou seja, escolher a melhor forma para atingir os objetivos
delimitados, seguindo-se uma metodologia.
Definição de pesquisa como:
[...] o procedimento racional e sistemático que tem como
objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A
pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente
para responder ao problema, ou então quando a informação
disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser
adequadamente relacionada ao problema. (GIL, 1993, p. 19).

Assim ao se fazer uma pesquisa, os métodos científicos são enfocados
através de uma metodologia. Dessa maneira, são relacionados às formas

e as

técnicas que serão utilizadas na confecção do trabalho cientifico.

Inácio Filho (1994, p. 55), reforça esse conceito quando diz o seguinte:
"[...] metodologia é o conjunto de procedimentos e técnicas de que se
lança mão num processo de investigação, incluindo-se ai os aspectos
relacionados ao como fazer a pesquisa".

A metodologia que será aplicada nesse estudo é do tipo exploratória a partir

da coleta de fontes bibliográficas, aplicação de questionário a pessoas que tiverem
experiências práticas com

o problema pesquisado. Trata-se de um estudo

exploratório, devido a várias mudanças dentro do setor de contabilidade gerencial e
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controle, onde atualmente está sendo um dos sistemas cruciais em uma gestão e de
importância significativa nas tomadas de decisões de uma empresa. Serão
abordados alguns exemplos dessa evolução na tentativa de proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito aos profissionais
da área de ciências contábeis junto ao que diz respeito a Controladoria, assunto
esse de maior discussão no mundo inteiro e um dos principais causadores dessa
mudança na relação empresa x trabalhador x rentabilidade.
0 caráter pragmático da pesquisa é aplicado no sentido de procurar conduzir
o estudo formalmente, abordando o assunto de maneira prática e objetiva.
Quanto ao método cientifico, no entendimento de Luiz Rey (1993, p. 9):
"Tem por base a observação rigorosa e imparcial dos fatos;
observação essa que deve ser capaz de distinguir, dentre os muitos
fenômenos que possam ocorrer em determinadas circunstâncias,
aqueles que são realmente relevantes para o estudo do problema em
causa".

Observa-se que a imparcialidade é fundamental na execução do método
cientifico, pois mesmo que o pesquisador aspire alcançar êxito no que propôs-se a
realizar, não poderá comportar-se envolvendo-se pessoalmente com o objeto da
pesquisa, mesmo sendo ela de caráter prático e teórico.
Para REY (1993, p. 7), "Distingui-se o conhecimento cientifico por ter origem
ria observação minuciosa e objetiva dos fatos, de modo a permitir uma compreensão
de sua natureza e de suas causas, sem que as interpretações do observado sejam
influenciadas pelos desejos ou preconceitos do observador".
Assim a ciência está diretamente relacionada com o conhecimento e
informação, dá-se através de estudo sistematizado utilizando-se de métodos com
objetivos certos.
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Ainda segundo REY (1993, p. 9), no que diz respeito ao conhecimento
cientifico, este decorre da aplicação correta do método cientifico, onde pressupõe a
aceitação (consciente ou não) de alguns conceitos básicos, por parte dos que se
dedicam à pesquisa, como: a objetividade dos fatos empíricos; a existência de
ordem; o determinismo e a possibilidade de se conhecerem ou de se descobrirem as
relações causais existentes entre os fatos observados.
O método a ser utilizado será a pesquisa bibliográfica através de textos
retirados de livros e artigos já publicados e também terá como fonte literária textos
disponibilizados na internet. A mesma deve ser conduzida como busca, indagação
ou investigação sobre o assunto definido, e a relação entre o material pesquisado e
o tema do objeto da pesquisa.
A pesquisa será realizada através de amostras não probabilisticas,
envolvendo amostras intencionais, ou seja, serão escolhidos casos para a amostra
que representem

o adequado

julgamento da população universo. Para

desenvolvimento da pesquisa, será utilizado um questionário com múltiplas
escolhas, ou seja, uma série fechada de respostas possíveis.
De acordo com a abordagem do problema, esta pesquisa pode ser
considerada Quantitativa, pois considera que tudo pode ser quantificável, o que
significa traduzir em números, as opiniões e informações para classificá-las e
analisá-las. Requer o uso de recursos e técnicas estatísticas.
Contudo, o presente estudo corresponde a um trabalho individual de
pesquisa, como projeto para uma monografia, essa começa a existir a partir da
escolha do tema e delimitação do assunto, observando a sua relevância e finalidade.
Posteriormente a esta fase, desencadeará um processo a partir de um plano de
trabalho que constará o reconhecimento do material bibliográfico a ser utilizado, sua

1

1

localização, compilação, reunião do material através de uma critica do conteúdo
bibliográfico, revisão, redação e defesa perante a banca examinadora.

Segundo Severino (1996, p. 105) "considera-se monografia aquele trabalho
que reduz sua abordagem a um único assunto, a um único problema, com um
tratamento especificado".
Apesar do assunto ser previamente delimitado, no decorrer da pesquisa
poderão surgir novos fatos que venham a alterá-lo; porém esses dados novos
poderão ser vistos como positivos de forma a enriquecer o projeto e posteriormente

a monografia.
Muito embora a pesquisa tenha corno propósito encontrar uma solução para

um determinado problema, através de um conjunto de conceitos embasados em
procedimentos racionais e sistemáticos, quando se conclui, o resultado final poderá
não satisfazer totalmente o que pretendia obter-se como solução, mas ao resultado
obtido, pode-se pelo menos tê-lo como satisfatório a partir do momento que tornar-

se compreensível e viável a sua aplicação.

1.7

Estrutura do Trabalho

A presente pesquisa apresenta em sua estrutura cinco capítulos que serão
descritos da seguinte forma; no primeiro capitulo segue-se toda a base de
sustentação da pesquisa e formação do projeto inicial, apresenta o assunto, tema, o

problema, os objetivos que se pretende alcançar com esse trabalho, a justificativa do
estudo, a metodologia aplicada, estrutura e limitações do trabalho a ser elaborado.
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A seguir teremos o segundo capitulo com a fundamentação teórica do tema
definido, com teorias e conceitos de vários autores renomados da área da
contabilidade gerencial, de capital humano; o terceiro capitulo traz o conceito e
teorias da controladoria, fazendo uma abordagem especifica aos sistemas de
controles gerenciais e de recompensa e suas conseqüências.
A apresentação da empresa, campo de estudo, vem do quarto capitulo e a
pesquisa, propriamente dita,

e

as análises do questionário aplicado aos

colaboradores da M. A. V. Comércio e Instalações Ltda segue no quinto capitulo.
Os capítulos seis, sete e oito seguem as conclusões e recomendações,
referências bibliográficas e anexos.

1.8 Limitação do Trabalho

Com a aspiração de atingir o objetivo principal deste projeto, a preparação do
trabalho para a monografia, será realizada da seguinte forma: coleta, organização e
leitura da bibliografia pertinente ao assunto, a fim de se fazer uma análise sintética e
critica do tema principal.
A pesquisa bibliográfica corresponde ao levantamento de toda a bibliografia
publicada com relação ao tema em estudo, as fontes bibliográficas são: - os livros de
leitura corrente (para conhecimentos científicos e técnicos); - os livros de referência
(rápida obtenção das informações requeridas) e — os periódicos, que correspondem
aos jornais, revistas e pesquisas via internet.
0 referido trabalho, também corresponde a um estudo de caso, com a
elaboração de um questionário a ser aplicado aos colaboradores da área

,3

operacional da empresa M.A.V. Comércio e Instalações Ltda, onde pretende—se
explanar acerca da importância dos sistemas de contabilidade gerencial e controle,
com destaque na implementação de um sistema de recompensa. 0 campo de
estudo abrange

o estabelecimento matriz

e

suas nove filiais, sendo sete

estabelecidas no estado de Santa Catarina, uma em Rio Grande do Sul e outra no
estado do Parana.
Por tratar-se de um estudo de caso, este trabalho limita-se a empresa onde
desenvolveu-se o estudo, não podendo suas conclusões serem tomadas como
válidas para outros tipos de empresas, ou para empresas de porte diferente sem
uma análise anterior.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo serão vistos alguns conceitos a respeito de contabilidade
gerencial, além de discorrer sobre alguns pontos a respeito dos ativos intangíveis,

capital intelectual e capital humano e da evolução das empresas neste setor.

2.1

CONTABILIDADE GERENCIAL

2.1.1 Teoria e Conceitos

Com o advento do mercado de capitais, das auditorias, que se distanciavam
da figura do administrador, houve a necessidade de que a contabilidade reportasse
informações para esses novos usuários.

Surge então a contabilidade geral, a de custos e a contabilidade financeira,
para prestar informações aos usuários externos. "Saindo da contabilidade inicial, que
era a de apenas informar aos gestores da empresa para tomada de decisão, e
passa então a gerar informação ao usuário externo", segundo PINHEIRO (2005
apud KRAEMER, 2005).

Com o advento da tecnologia da informação dando velocidade na apuração dos
dados, surge novamente a contabilidade como uma ferramenta de utilização para os
modelos de gestão. PINHEIRO (2005 apud KRAEMER, 2005), diz ainda que "A
contabilidade gerencial é a reunião dos quatro cômputos empresariais, ou seja,
contabilidade geral ou financeira, contabilidade

de custos, a de planificação

(orçamento empresarial) e as estatísticas empresariais. Unindo tudo isso surge os
sistemas de informação gerenciais".
MARTINS (2000, p. 21) completa esse raciocínio, diz que: "Devido ao
crescimento das empresas, com o conseqüente aumento da distancia entre
administrador e ativos e pessoas administradas, passou a Contabilidade de Custos a
ser encarada como uma eficiente forma de auxilio no desempenho dessa nova
missão, a gerencial".
A Contabilidade Gerencial surgiu da necessidade do conhecimento de
informações que fossem capazes de servir de base a decisão; ou seja, para prestar
informação ao dono da empresa.
Este ramo da Contabilidade utiliza o conhecimento dos custos da organização
como um de seus instrumentos mais importantes. Pode-se perceber com isto que a
Contabilidade Gerencial foi uma espécie de evolução da Contabilidade de Custos,
inicialmente utilizada apenas para mensuração dos estoques e resultados.
Segundo CREPALDI (1998, p. 18): "Contabilidade Gerencial é o ramo da
Contabilidade que tem por objetivo fornecer instrumentos aos administradores de
empresas que os auxiliem em suas funções gerenciais. É voltada para a melhor
utilização dos recursos econômicos da empresa, através de um adequado controle
dos insumos efetuado por um sistema de informação gerencial".
De acordo com ATKINSON, et al (2000, p. 36): "A informação gerencial
contábil é uma das fontes informacionais primarias para a tomada de decisão e
controle nas empresas. Sistemas gerenciais contábeis produzem informações que
ajudam funcionários, gerentes e executivos a tomar melhores decisões e aperfeiçoar
os processos e desempenhos de suas empresas."

)
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As informações gerenciais são elaboradas a partir de dados
fundamentalmente qualitativos, onde o tempo é um fator relevante para a qualidade
de tais informações.
Conforme Sérgio ludicibus, a Contabilidade Gerencial é caracterizada como
um enfoque de várias técnicas e procedimentos contábeis já conhecidos e tratados
pelas diversas áreas da contabilidade (financeira, de custos, de análise financeira e
de balanços entre outros), que são colocados numa perspectiva diferente, num grau
de detalhe mais analítico, de forma a auxiliar os gerentes das entidades em seu
processo decisório. Ou seja, a

Contabilidade Gerencial

preocupa-se com a

informação contábil útil 6 administração (Anthony, 1979 apud PIAI, 2000).
A Contabilidade Gerencial

é

relacionada com

o

fornecimento de

informações para os administradores (os que estão dentro da organização e são
responsáveis pela direção e controle de suas operações). A mesma pode ser
contrastada com a contabilidade financeira, que é relacionada com o fornecimento
de informações para os acionistas, credores

e outros que estão de fora da

organização. Portanto o ponto fundamental da contabilidade gerencial é o uso da
informação contábil como ferramenta para administração.
A contabilidade gerencial é um dos instrumentos mais poderosos para
subsidiar a administração de uma empresa. Seus relatórios abrangem os diferentes
níveis hierárquicos e funcionam como ferramentas indispensáveis nas tomadas de
decisões, causando forte influência no processo de planejamento estratégico
empresarial e no orçamento. Suas técnicas são personalizadas para atender a cada
tipo de empresa, desenvolvidas para atender as necessidades de seus usuários,
podendo ser voltada para a entidade como um todo ou em partes.
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Todas as empresas, independentemente de seu porte, devem utilizar a
contabilidade gerencial para direcionar seus negócios, utilizando-a também como um
instrumento de análise de desempenho

e de monitoramento dos resultados

auferidos, pois tal prática proporcionara segurança nas operações presentes e
futuras.
A contabilidade gerencial não se preocupa apenas com a gestão dos
recursos, ela é uma gestão de custos e receitas, preocupa-se com o resultado. Ela
surge como uma ferramenta que está atrelada aos modelos de gestão, interagindo
com as contabilidades financeira e de custos. Tal instrumento permite aos gestores
do negócio saber se possui capacidade ou não de competitividade no mercado.
Para os especialistas, a contabilidade gerencial

é

hoje uma area

extremamente atrativa, na qual é possível encontrar profissionais de diversas areas,
como da administração de produção e de tecnologia da informação. "Mas quem teria
plena condições de levar a concepção de um sistema de gestão utilizando essa
ferramenta são os profissionais da contabilidade", afirma PINHEIRO (2005 apud
KRAEMER, 2005).

2.1.2 Implicação de Mudanças Organizacionais na Contabilidade Gerencial

Li (1977 apud KRAEMER, 2005), menciona que a medida que a
Contabilidade tem evoluído e ampliado o seu alcance, tornou-se parte essencial
de todos os fins empresariais. Preocupa-se com o que aconteceu, com o que
acontece e com o que pode-se esperar que aconteça, portanto, tornou-se
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indispensável 6 administração, para assegurar que controles e planejamentos
apropriados produzam operações lucrativas.
Neste contexto, a visão da empresa como um todo e a definição das
necessidades representam as premissas básicas para a eficácia do processo.
Cabe ressaltar, mais uma vez, a importância da participação do Contador, por ser
a Contabilidade uma área de intensa interação com as demais.
Spanholi (1994 apud KRAEMER, 2005) enfoca que "o profissional, até
mesmo graduado, terá de começar a reaprender para usar o seu intelecto de
forma diferente, utilizando a criatividade, a lógica e o sinergismo. Cabe, portanto,
indagar: até quando vamos ignorar esta realidade? Precisamos repensar a função
da contabilidade nos moldes tradicionais e as novas especialidades profissionais".
Hoje, a necessidade de um sistema contábil nas empresas é uma realidade.
0 sistema deve possibilitar um controle eficaz e fornecer 6 administração todas as
informações concernentes 6 situação patrimonial e financeira, e aos resultados
obtidos.
Para se fazer contabilidade gerencial é necessário um sistema de informação
operacional, que seja um instrumento dotado de características tais que preencha
todas as necessidades informacionais dos administradores para o gerenciamento de
sua entidade.
0 que é um sistema? Sistema é um conjunto de elementos interdependentes,
que classificam-se em sistemas abertos (interage com o ambiente externo, suas
entidades e variáveis) e fechados (que não interage com o ambiente externo). A
empresa é um sistema aberto, bem como os sistemas de informações, pois há um
processo de interação com o ambiente.
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Podemos definir Sistema de Informação como um conjunto de recursos
humanos, materiais, tecnológicos e financeiros agregados segundo uma seqüência
lógica para o processamento de dados e tradução em informações, para com seu
produto, permitir ás organizações o cumprimento de seus objetivos principais.
Sua classificação: Sistemas de Informação de Apoio ás Operações

—

cujo

objetivo é auxiliar os departamentos e atividades a executarem suas funções
operacionais; Sistema de Informação de Apoio 6 Gestão

—

preocupa se com as
-

informações necessárias para gestão econômico-financeira da empresa.
Já o Sistema de Informação Contábil é um sistema de apoio A gestão
juntamente com os demais sistemas de controladoria e finanças. A informação
contábil para que tenha validade integral no processo de gestão administrativa,
precisa atender a dois pressupostos básicos:
•

Sua necessidade como informação

-

deve ser útil e determinada

pelos seus usuários finais;
•

Seu planejamento e controle

—

de forma a produzir seus

relatórios atendendo plenamente seus usuários.

E respeitar três pontos fundamentais:
,./ A Operacionalidade

—

as informações devem ser coletadas,

armazenadas e processadas de forma prática e objetiva. São
características básicas os relatórios concisos, elaborados de
acordo com as necessidades do usuário, coletados de
informações objetivas

e de imediato entendimento pelo

usuário, que sejam claros e precisos sem permitirem dúvidas
sequer, apresentação visual e manipulação adequada;
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V A Integração e Navegabilidade dos Dados — todas as áreas

necessárias para o gerenciamento da informação contábil
devem utilizar-se de um mesmo

e único sistema de

informação. 0 que caracteriza um sistema de informação

contábil integrado é a navegabilidade dos dados, onde s6
haverá um dado e uma classificação, ou seja, todos os
usuários do sistema de informação contábil receberão a
mesma informação e "falarão a mesma lingua".
V Custo da Informação, o fundamento deste é que a mesma deve
ser analisada através da relação custo-beneficio para a
empresa.

Tendo em vista que uma entidade é estruturada de forma hierárquica, a
contabilidade gerencial deve suprir, através de um sistema de informação contábil
gerencial, todas as Areas da companhia. Sendo assim, temos a seguinte divisão:

V Gerenciamento Contábil Global

—

objetiva canalizar informações

que sejam apresentadas de forma sintética, em grandes
agregados, com a finalidade de controlar e planejar a empresa
dentro de uma visão de conjunto. Faz parte deste seguimento
sistema de informação contábil; demonstrativos contábeis
básicos; contabilidade em valores constantes

e em outras

moedas; análise financeira ou de balanço e gestão de impostos Informações que suprirão A alta administração da companhia;
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,./ Gerenciamento Contábil Setorial

—

objetiva canalizar os

conceitos de contabilidade por responsabilidade. Tratados por
centros de responsabilidade; contabilidade divisional;
rentabilidade por divisões ou produtos; consolidação de
balanços — Informações

para a média administração ou

segmentos que a empresa definiu em termos de divisões ou
linhas de produtos;
v Gerenciamento Contábil Especifico

—

objetiva gerenciar cada um

dos produtos da companhia, de forma isolada, usando como
instrumento os fundamentos, sistemas

e

métodos de

custeamento; construção do custo por custeio direto, por
absorção e por atividades; análise custo/volume/lucro; custopadrão e análise das variações; formação de pregos de venda;
inflação da empresa e análise de custo — Informações para
suprir a administração de nível operacional.

Os informes da contabilidade gerencial, não raras vezes, são de pouca valia
para os gerentes operacionais, no seu empenho de reduzir custos e melhorar a
produtividade. Tais informes afetam, com freqüência, a produtividade, por
demandarem dos gerentes operacionais tempo tentando entender e explicar
divergências apresentadas, poucas a ver com a realidade econômica

e

tecnológica de suas operações.
Nestes termos, Johnson e Kaplan (1993 apud PIAI, 2000), fortalecem esta
idéia de que sistemas de contabilidade gerencial podem e devem ser projetados
em apoio às operações e estratégias da organização. A tecnologia existe para
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implementar sistemas radicalmente diferentes dos hoje em uso. Portanto, a
Contabilidade Gerencial deve consistir de um sistema de informações
atualizadas, de acordo com Lago (1996, p. 02) onde comenta que "todos nós
temos de tomar decisões financeiras, diariamente, e para tanto é imprescindível
dispormos das mais atualizadas informações".
Com base no que fora explanado de que uma boa gestão organizacional e
operacional depende da conjunção de fatores materiais, financeiros

e

principalmente humanos e que para o bom desempenho destes depende-se de
um sistema de informação atualizado; veremos no próximo capitulo uma
ferramenta de medidas de desempenho - o BSC - Balanced Scorecard - que com
sua implantação e aplicação eficaz, torna-se um modelo de gestão inovador para
as nossas empresas.

2.2

BSC — Balanced Scorecard

Inicialmente desenvolvido pelo Dr. Robert Kaplan e David Norton - Harvard, o
Balanced Scorecard é uma filosofia prática e inovadora de gestão da performance
das empresas e organizações. O objetivo da sua implementação é permitir uma
gestão eficaz da performance organizacional, baseando-se na visão e estratégia da
empresa e traduzindo-a em indicadores de performance. Ao contrário dos métodos
de gestão tradicionais, o Balanced Scorecard permite sustentar a estratégia da
empresa com indicadores financeiros e não financeiros.
0 Balanced Scorecard é uma abordagem estratégica de longo prazo
sustentada num sistema de gestão, comunicação e medição da performance, cuja
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sua implementação permite criar uma visão partilhada dos objetivos a atingir a todos
os níveis da organização.
Contrastando com os sistemas de medição tradicionais baseados
exclusivamente na vertente financeira,

o

Balanced Scorecard direciona a

organização para o seu sucesso no futuro, definindo quais os objetivos a atingir e
medindo a sua performance a partir de quatro perspectivas distintas.
A perspectiva de Aprendizagem e Crescimento direciona a sua atenção para
as pessoas e para as infra-estruturas de Recursos Humanos necessárias ao
sucesso da organização. Os investimentos a realizar nesta vertente são um fator
critico para a sobrevivência e desenvolvimento das organizações em longo prazo.
Dentro da perspectiva do aprendizado e crescimento existem três categorias:

,./

Capacidade dos colaboradores

—

objetiva a reciclagem dos

funcionários para que suas medidas essenciais sejam mobilizadas
no sentido dos objetivos organizacionais, adotando medidas
essenciais para um máximo desempenho - satisfação, retenção e
produtividade dos funcionários. Como indicador:

o nível de

reciclagem exigido e o percentual de força de trabalho que
necessita ser reciclada.
v" Capacidade dos sistemas de in formação

—

objetiva manter os

colaboradores bem informados e atualizados de seus clientes,
produtos, serviços, dos processos internos e das conseqüências
financeiras de suas decisões. Necessitam ter um feedback rápido
para eficácia de sua ação.
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v Motivação, empowerment e alinhamento: implica em motivar os
funcionários a agir no melhor interesse da empresa, ou seja,

liberdade para decidir e agir através de medidas de sugestões
apresentadas

e

implementadas, de melhoria

e

alinhamento/reconhecimento individual e organizacional.

Essas são algumas medidas citadas como exemplo, para se fazer realizar
o processo da perspectiva de aprendizado e crescimento do BSC. Apesar de muitas
empresas já estarem concretizando algumas dessas medidas, elas ignoram os
indicadores específicos relativos a habilidades, disponibilidades das informações,
alinhamento organizacional, ou seja, ignoram a medição dos resultados dessas
capacidades; o que vai contra a teoria do BSC que tem como mais importante
ferramenta de gestão e controle, que é promover o crescimento das capacidades
individuais e organizacionais — o que explica através das relações causa e efeito — o
BSC associa essa perspectiva explicitamente à obtenção de resultados nas outras
três perspectivas.
Contudo este desenvolvimento tem que ser sustentado por uma análise e
intervenção constante na performance dos processos internos, os processos-chave

do negócio, ou seja, irá identificar os objetivos operacionais internos, destacando
quais os processos internos que deverão Ter excelência para que sejam atendidos
os objetivos dos clientes e acionistas. A melhoria dos processos internos no
presente é um indicador chave do sucesso financeiro no futuro.
Para traduzir os processos em sucesso financeiro, as empresas devem e têm
em primeiro lugar de satisfazer os seus clientes. A perspectiva do Cliente permite
direcionar todo o negócio e atividade da empresa para as necessidades e satisfação
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dos seus clientes. Finalmente, a perspectiva Financeira permite medir e avaliar
resultados que o negócio proporciona e necessita para o seu crescimento e
desenvolvimento, assim como, para a satisfação dos seus acionistas.
Quando integradas estas quatro perspectivas proporcionam uma analise e
uma visão ponderada da situação atual e futura da performance do negócio.

2.3 0 Verdadeiro Capital da Empresa

0 atual estagio da economia internacional combinado com as novas
tecnologias desenvolvidas, principalmente as areas de comunicação e informática,
vem demandando de todos os setores produtivos e administrativos das empresas,
continuas adaptações em suas estruturas organizacionais, a fim de acompanhar
agilidade dos processos e das solicitações dos clientes.
Conforme Rezende (2001, p. 14), "os fatores que distinguem uma empresa de
outras deixaram de ser apenas os ativos físicos". 0 que passa a predominar neste
novo cenário é "o somatório do conhecimento coletivo gerado e adquirido, as
habilidades criativas e inventivas, os valores, atitudes e motivação das pessoas que
as integram e o grau de satisfação dos clientes". Ou seja, assumem importância
significativa no ambiente empresarial os Ativos Intangíveis da organização, pois são
cada vez mais requeridas capacidades de criar, de multiplicar e utilizar de forma
eficaz conhecimentos e habilidades.
A atenção dirigida a tais fatores é merecida tendo em vista que as
organizações e os negócios estão se redefinindo em termos de formatos e meios de
transações comerciais, tornando imprescindíveis itens como imagem, reputação,
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tecnologias informacionais, carteira de clientes, flexibilidade operacional, canais de
distribuição, domínio de conhecimentos, funcionários capacitados, marcas, patentes
entre outras. Neste contexto emerge o conceito de Capital Intelectual, o qual tem
sido difundido nos meios acadêmicos e literários como responsável maior pela
distinção de determinadas empresas em relação aos seus concorrentes.

Este tópico discorre acerca do Capital Intelectual através da sua
contextualização, apresentando diversos conceitos de Ativos Intangíveis, Capital
Intelectual, Capital Humano, mostrando algumas classificações, características e
funções. Finaliza abordando a relação com a Contabilidade e os métodos utilizados
na avaliação do Capital Intelectual.

2.3.1 Ativos Intangíveis

Inicialmente cabe neste trabalho uma definição do que vem a ser Ativo. De
acordo com ludicibus e Marion (2000 apud WERNKE, 2002), define-se o Ativo corno
sendo "o conjunto de bens e direitos à disposição da administração".
Além disso, ludicibus (2000 apud WERNKE, 2002), menciona em seu
trabalho que, "no Ativo, são apresentadas em primeiro lugar as contas mais
rapidamente conversíveis em disponibilidades, iniciando com o disponível (caixa e
bancos), contas a receber, estoques, e assim sucessivamente".
E de acordo com Hendriksen (1999, pi. 389), "o SFAC (Statement of

Financial Accounting — Indicação da Contabilidade Financeira), parágrafo
25, define ativos como benefícios econômicos futuros prováveis, obtidos ou
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controlados por dada entidade em conseqüência de transações ou eventos
passados".
A partir dessas definições conclui-se que a principal característica dos
elementos do Ativo é a capacidade de gerar benefícios futuros à entidade, sendo
que devem ser mensurados de acordo com o que esperamos obter de retorno.
Podemos então considerar que: Ativo é a totalidade de recursos, materiais ou não,
pertencentes a uma empresa, que através de seu uso gera uma expectativa de
retorno futuro.
As empresas estão vivendo atualmente uma nova realidade: a globalização,
privatizações, incorporações, avanços tecnológicos, dentre outros fatores que vêm
influenciando na sua atuação e estrutura. Diante dessa realidade tem-se uma nova
visão quanto ao verdadeiro valor da empresa.

Avaliando-se uma empresa, muitos podem ser os objetivos: venda ou
liquidação, aquisição de empréstimos, venda de ações no mercado, entre outras e
faz-se necessário atribuir o valor mais justo possível.

A avaliação das entidades tem sido realizada desde o surgimento das
empresas, tomando-se como base os bens corpóreos. Com o passar dos anos
percebeu-se que não é apenas a boa aparência da fábrica que leva A maximização
do lucro, pois a valorização de sua marca, o reconhecimento do seu produto ou
serviço e o estabelecimento de uma superioridade perante os concorrentes, podem
valer mais do que o montante dos ativos tangiveis.

A Coca-Cola construiu um império planetário vendendo água com
açúcar. Outra empresa americana, a Phipips Moris, dona da marca
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de cigarros Marlboro, montou também uma máquina de fazer
dinheiro vendendo algo ainda mais intangível: fumaça. 0 segredo de
ambos é que a marca se tornou muito mais valiosa do que o produto.
As marcas Marlboro e Coca-Cola valem mais do que as duas faturam
durante todo o ano com a venda desses produtos (ALCANTARA,
2002, p. 67 apud WERNKE, 2002).

Quando referir-se em avaliar uma empresa, deve-se buscar não avaliar item
por item, mas sim a capacidade desta, como um todo.

Esse patrimônio não é um simples ajuntamento de coisas. Ao
contrário, os diversos componentes estão estruturados formando
apenas da simples enumeração dos seus itens patrimoniais. Está
relacionado também com as características do conjunto, com a
funcionalidade do organismo total (OLIVA, 1973, p.14 apud
WERNKE, 2002).

Para se chegar ao valor da empresa, duas formas são basicamente usadas
a fim de alcançar esse objetivo, quais sejam: 0 Valor Expectativa

e o Valor

Patrimonial. 0 primeiro é utilizado sob a ótica dos economistas e o segundo sob a
visão dos contadores.
No valor Expectativa, o valor é atribuído visando o futuro, verificando a
sinergia da empresa e a obtenção de lucros satisfatórios.
Num conceito econômico, puro, a empresa, tal como os bens de
capital, valor pela perspectiva de seus resultados futuros. A avaliação
é um processo que, obrigatoriamente, contém a previsão. 0 valor da
empresa, num dado momento, contém a previsão. 0 valor da
empresa, num dado momento, é a antecipação do fluxo dos
rendimentos que se espera obter com ela (OLIVA, 1973, p. 14 apud
WERNKE, 2002).

O Valor Patrimonial é baseado no passado e levam em consideração os

bens, direitos e obrigações que formam o patrimônio da entidade. Oliva (1973 apud
WERNKE, 2002) diz que "o valor da empresa, na contabilidade, é calculado no
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conceito primitivo de riqueza formada através da acumulação de bens. A empresa
vale pelo patrimônio que possui". Uma outra observação importante a ser analisada
sobre o valor patrimonial, constatado no balanço patrimonial da empresa, é o fato
dessas demonstrações não compreenderem o verdadeiro valor da empresa. De
acordo com Ribeiro e Gomes (1999 apud BEZERRA, 2001) "todo mundo sabe que
os números dos balanços podem ser manipulados ou não revelar a real situação da
empresa".

Todavia, nas duas maneiras de avaliar uma empresa estão presentes os
ativos intangíveis, que buscam o equilíbrio entre essas duas formas. A marca, o
prestigio, o ponto, a tradição, a organização, o fundo de comércio, o capital
intelectual, a capacidade dos empregados, dentre outros ativos intangíveis, são
reconhecidos e aceitos, mas ainda impossíveis de serem medidos de forma objetiva.
A natureza dos ativos intangíveis de acordo com Hendriksen (1999, p. 388),
"são bens que não podem ser tocados, porque não têm corpo".
De acordo com Marcelino (1999 apud DIAS, 2002), "os ativos intangíveis não
têm existência física. Porém, não podem ser confundidas com alguns ativos
tangiveis que têm essa mesma característica, como depósitos bancários, contas a
receber, seguros e títulos de investimentos". Também afirma, que existem
divergências quanto ã vida útil destes ativos. Para alguns, ela seria ilimitada. Porém,
o Conselho de Princípios de Contabilidade determinou que os ativos intangíveis
devam ser amortizados.
Segundo Sá e S6 (1994 apud PIAI, 2000), Ativo Intangível é "o mesmo que
Ativo Imaterial encerra valores que não encontram um correspondente corpóreo,
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como: Fundo de Comércio ou Aviamento, Patentes de Invenção, entre outras. Pode
ser chamado também Ativo Incorpóreo".
Esses elementos imateriais tendem a formar-se nas empresas quer elas
queiram ou não, e serão inseparáveis da mesma, pois só existirão em conjunto com
os ativos tangiveis delas.
0 professor S6 (1994), ainda coloca "a vocação das imaterialidades pois, é a
de ocorrer em conseqüência de um funcionamento, quer por efeitos internos, quer
externos e só por exceção ou acaso, a de se formar parte de uma capital de
constituição."
As imaterialidades mais comumente encontradas nas empresas são as de:

1. ponto comercial
2. marca de fábrica
3. clientela
4. imagem
5. patentes de invenção
6. direitos autorais
7. modelos
8. tradição
9. acordo comercial
10. recursos e capacidade intelectual humana

Essas imaterialidades quando usadas em conjunto possuem a capacidade de
gerar um incrível aumento de funcionalidade atingindo os mais diversos setores da
empresa e gerando um aumento do retorno esperado.
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Cada vez mais o ativo intangível das entidades assume importância maior em
relação ao seu valor real e exige novas formas de planejamento, desenvolvimento e
mensuração e por causa disso começa a aumentar a preocupação dos órgãos
normatizadores, algumas instituições como a OCDE

e a EUROSTAT, estão

começando a dar destaque a participações dos intangíveis nos ativos.

O mal, nos critérios de avaliação aceitos comumente, tem sido o da
visão apenas financeira, ou, então, aquela estritamente legal, ambas,
entretanto não são as que prevalecem nos negócios, nem nas
questões de funcionamento, quando se transacionam empresas em
fusões, incorporações, cisões, cessões de comando, associações,
entre outras. Os ativos intangíveis têm sido vitimas ou de excesso de
rigores em seus cálculos ou de um repúdio radical para que não se
insiram os mesmos nas demonstrações (SA, 1998).

0 registro ou não dos intangíveis não é a questão mais importante, a
importância reside no fato de a empresa ter ou não potencial para manter-se no
mercado. As Demonstrações Contábeis também devem conseguir passar a visão da
potencialidade da empresa para o investidor, pois, muitas vezes perante o registro
apenas do que é legalmente permitindo a empresa pode apresentar perdas, mas se
formos avaliar seus potenciais imateriais, este lhe dará uma valorização incrível.
A mensuração do potencial imaterial da empresa, contudo será sempre
relativo, isso porque a própria moeda é relativa e deverá levar em consideração uma
dose de cautela, tendo em vista que facilmente se podem inflar os valores das
demonstrações de modo a oferecer uma falsa impressão sobre os recursos da
empresa.
Os Ativos Intangíveis, na visão de Edvinsson

e Malote (1998), são

caracterizados como a base de sustentação de uma organização. Eles fazem um
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comparativo da empresa como uma "árvore". Onde os valores ocultos (ativos
intangíveis — capital intelectual — capital humano) de uma empresa é o complexo de
raizes. Assim, para que a empresa cresça, floresça e dê frutos de qualidade é
preciso ter raizes fortes e sadias.
Essas raizes, ainda segundo Edvinsson e Malone, (1998), podem constituir a
defesa de uma empresa diante de alguma crise.
Quanto ao Sveiby (1998), considera a importância dos ativos intangíveis no
mercado de ações, onde as empresas distinguem-se não só pelo seu valor contábil,
mas pela diferença desse com o valor do mercado que resulta no valor dos ativos
intangíveis da empresa. Exemplifica esse conceito em empresas de Saúde e Higiene
Pessoal como possuidoras dos maiores ativos intangíveis e empresas do setor de
tecnologia que aparece entre os cincos primeiros no ranking de maior discrepância
entre ativos intangíveis e valor contábil em 1995.
Ainda segundo Sveiby (1998), as pessoas é que geram os ativos intangíveis e
tangíveis de uma empresa, essa 6 a definição dada a um dos elementos dos ativos
intangíveis — a "Competência dos Funcionários" — outra denominação usada para o
capital humano. Além disso, indica que esse elemento deveria ser incluído no
Balanço Patrimonial dos Ativos Intangíveis, evidenciando mais dois grupos: estrutura
interna e externa, junto com os ativos materiais ou visíveis (integrantes veteranos
das demonstrações contábeis).
Na parte das obrigações, em contrapartida com a conta "competência dos
funcionários", apareceria à conta "obrigação" que significa

o compromisso da

entidade para com os seus colaboradores.
0 alinhamento dos ativos intangíveis à estratégia é de fundamental
importância para que gere valor a empresa. Os conceitos da ferramenta Balanced

4.3

Scorecard são importantes para apresentar um método de medição ordenado do
alinhamento de três tipos de capital: humano, informacional e organizacional.
Alinhamento este, chamado de prontidão estratégica de uma empresa.
A prontidão estratégica apresenta-se em forma de liquidez, ou seja, quanto
maior a prontidão estratégica de uma empresa, mais depressa contribuem para
gerar caixa. Em outras palavras, quanto maior for o número de funcionários
habilitados, sistema de informações adequado á estratégia e um alinhamento dos
funcionários a metas estratégicas, por exemplo, mais rápido será o retorno esperado
pela empresa.
0 mapa estratégico é o ponto de partida para se delinear as metas da

empresa e mostra que os ativos intangíveis influenciam o desempenho da empresa,
ao aprimorar os processos internos mais críticos para a geração de valor ao cliente e
ao acionista.
A seguir veremos alguns conceitos sobre um dos mais importantes setores
dos Ativos intangíveis - o capital Intelectual e o capital Humano - fontes principais
deste trabalho.

2.3.2 Capital Intelectual

Corroborando a importância do capital humano numa organização, Sveiby
(1998, p. 9) diz que " as pessoas são os únicos verdadeiros agentes na empresa.
Todos os Ativos e estruturas - quer tangíveis ou intangíveis - são resultado das
ações humanas. Todos dependem das pessoas, em última instância, para continuar
a existir."
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Por seu turno, a expressão "capital intelectual", segundo Stewart (2002),
surgiu em 1958. Na ocasião, dois analistas financeiros referiam-se à avaliação de
ações de determinadas empresas de pequeno porte e mencionaram que o capital
intelectual das mesmas talvez fosse o seu elemento isolado mais importante. Dentre
diversos conceitos existentes sobre Capital Intelectual percebe-se que mesmo
distinguindo-se em alguns pontos, ambos apresentam conteúdos assemelhados.
Stewart (1998, p. 13) menciona que o Capital Intelectual é a soma do
conhecimento de todos em uma empresa,

o que lhe proporciona vantagem

competitiva. Ao contrário dos Ativos, com os quais empresários e contadores estão
familiarizados - propriedade, fábricas, equipamento, dinheiro — o Capital Intelectual é
intangível. É o conhecimento da força de trabalho: o treinamento e a intuição de urna
equipe de químicos que descobrem uma nova droga de bilhões de dólares ou o
Know-how de trabalhadores que apresentam milhares de formas diferentes de
melhorar a eficácia de uma indústria.
No mesmo sentido, Rezende (2001) afirma que Capital Intelectual é formado
pela capacidade mental das pessoas em executar as atividades de forma eficiente e
criativa e pelo potencial de inovação que lhes é inerente. No âmbito da organização
pode ser traduzido por fatores intangíveis que colaboram para distingui-la dos
concorrentes, como relacionamentos com clientes e fornecedores, corpo técnico
gabaritado e elevado nível de sucesso.
Marçula (1999 apud WERNKE, 2002), considera Capital Intelectual como "o
conjunto dos conhecimentos e informações possuidos por uma pessoa ou instituição
e colocado ativamente a serviço da realização de objetivos econômicos".
Brooking (1996 apud PIAI, 2000), conceitua Capital Intelectual como "uma
combinação de Ativos Intangíveis, fruto das mudanças nas áreas de tecnologia da
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informação, midia e comunicação, que trazem benefícios intangíveis para as
empresas e que capacitam seu funcionamento".
Padoveze (2000, p. 8) diz que o Capital Intelectual pode ser entendido como
e rede relacionamentos que

um mix abrangente de conhecimentos técnicos

oportunizam a empresa uma distinção frente seus concorrentes, assegurando-lhes
benefícios econômicos superiores aos que obteria se não dispusesse dessas
habilidades.
Ele ainda diz que o Capital Intelectual pode ser pensado como o total e
estoque de patrimônios de capital ou baseados em conhecimento que a empresa
possui. Em termos de balanço patrimonial, os ativos intelectuais são aqueles itens
baseados em conhecimento, que a companhia possui, que produzirão um fluxo
futuro de benefícios para a empresa, isso pode incluir tecnologia, administração e
processos de consultoria, bem como pode ser estendido para a propriedade
intelectual patenteada.
Ainda para o IFAC (apud PADOVEZE, 2000, p. 9), "os elementos já
reconhecidos do Capital Intelectual [...] são: Capital Humano, Capital de Clientela
(Relacional) e Capital Organizacional (Estrutural). "Para tais categorias lista diversos
itens, conforme a seguir:

•

Capital

Humano:

conhecimento

(know-how), educação,

qualificação vocacional, conhecimento relacionado com trabalho,
taxas ocupacionais, taxas psicométricas,

competências

relacionadas com trabalho, inovação, elo dos empreendedores,
habilidades reativas, proativas
franchising;

e

de mudanças, acordos de
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•

Capital de Clientela: filiais, clientes, nomes da empresa, pedidos
em carteira, canais de distribuição, colaboração em negócios,
acordos de licenciamento, contratos favoráveis;

•

Capital Organizacional:

que subdivide-se em Propriedade

Intelectual (patentes, direitos de copyrights, direitos de pesquisa,
marcas secretas, marcas registradas, marcas de serviço) e Ativos
de Infra-estrutura (filosofia gerencial, cultura corporativa, processos
gerenciais, sistemas de informação, sistemas de rede de trabalho,
relações financeiras).

Almeida e Haij (1997 apud DIAS, 2002), mencionando Leif Edvinsson
(primeiro Diretor para Capital Intelectual da Skandia Assurance & Financial Services
- AFS) ressaltam que o Capital Intelectual envolve basicamente três questões. A
primeira envolve a discrepância existente entre os registros contábeis e o valor
considerado para o Capital Intelectual, já comentado. 0 segundo ponto a ser
enfatizado é a capacidade que o Capital Intelectual tem para gerar e aumentar os
resultados financeiros das empresas, principalmente em longo prazo. E a terceira
questão envolve a constatação de que o Capital Intelectual pode assumir duas
configurações que Edvinsson qualificou como Capital Humano e Capital Estrutural.
Em apud, Dias (2002), comenta que Almeida e Haij (1997), pugnam que mesmo
sendo o diferencial

dentro da organização,

o capital humano precisa ser

desenvolvido ao longo do tempo, ao mesmo tempo em que necessita ser apoiado
pelo capital intelectual "estrutural", representado pela tecnologia de informação
disponível, pela política de relacionamentos com terceiros entre outras.
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Por Rezende (2001) entende que os Ativos Intangiveis que compõem o
Capital Intelectual de uma empresa podem ser divididos em três categorias: Ativos
de Mercado, Ativos de Competência Individual e Ativos de Estrutura. Como Ativos de
Mercado tal autor enumera diversos fatores que tem vinculação ao mercado de
atuação da companhia ou que influenciam ou são influenciados pelo referido
segmento mercadolágico. Na classificação de Ativos de Competência Individual
figuram as qualidades detidas pelos empregados da organização, individualmente.
Ou seja, pertencentes exclusivamente a cada pessoa.
Quando se refere aos Ativos de Estrutura, Rezende refere-se aos recursos de
apoio ao trabalho humano mantidos pela empresa, que em termos de processo
produtivo (como métodos empregados e maquinários utilizados), que em tecnologia
da informação (como softwares de controle interno e sistema de telecomunicações)
ou outros fatores que mantêm o negócio funcionando.
Por seu turno, Duffy (2000 apud VVERNKE, 2002), considera que, pela
semelhança das expressões pelos quais são designados, os conceitos de capital
humano e de capital intelectual podem ser interpretados como sendo a mesma
coisa. Ressalva que o capital humano integra o conceito de capital intelectual,
assumindo a condição de uma subdivisão do mesmo. Visando facultar

o

entendimento, apresenta as seguintes definições:

•

Capital Intelectual

-

soma de capital estrutural e humano,

indica capacidade de ganhos futuros de um ponto de vista
humano. Capacidade de criar continuamente e proporcionar
valor de qualidade superior;
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•

Capital Humano - valor acumulado de investimentos em
treinamento, competência

e futuro de um funcionário.

Também pode ser descrito como competência, capacidade
de relacionamentos e valores do funcionário;
•

Capital estrutural - o valor do que é deixado na empresa
quando os funcionários - capital humano - vão para casa.
Exemplos: bases de dados, lista de clientes, manuais,
marcas e estruturas organizacionais;

•

Capital Organizacional - competência sistematizada e em
pacotes, além de sistemas de alavancagem dos pontos fortes
inovadores da empresa e da capacidade organizacional de
criar valor. Compreende capital de processo, cultura

e

inovação;
•

Capital de Inovação - força de renovação de uma empresa,
expressa como propriedade intelectual, que é protegida por
direitos comerciais, e outros Ativos e valores intangíveis,
como conhecimentos, receitas e segredos de negócios;

•

Capital de Processo - os processos combinados de criação
de valor e de não-criação de valor.

Conforme exposto, o tema Capital Intelectual despertou a atenção de muitos
pesquisadores. Percebe-se que é senso comum em todos os conceitos elencados o
aspecto da valorização do conhecimento como um fator de distinção da empresa em
mercados competitivos. Em detrimento da visão anterior que priorizava um enfoque
mais material (ativos físicos, principalmente), passou-se a valorizar a capacidade
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inovativa, a criatividade e a detenção de conhecimentos dos membros das
organizações, alçando o elemento humano ao nível mais elevado possível.

2.3.3 Capital Humano

Em meio a mudanças ocorridas nos últimos tempos, todo o processo politico,
econômico e cientifico está, consequentemente em vias de grandes transformações,
no caso das ciências da contabilidade, especificamente, houve uma reviravolta. 0
que antes era focado apenas às variações do patrimônio e seus resultados
financeiros, agora começam a direcionar-se aos resultados não financeiro, social e,
principalmente, referentes aos fatores humanos.
A contabilidade gerencial dá um enfoque especial a esse outro patrimônio da
empresa, valorizando, ainda mais, o capital intelectual. É um patrimônio "gerado pelo
ser humano, acumulado e administrado pela organização, a fim de conseguir maior
eficácia e eficiência para atingir seus objetivos e cumprir sua missão". Assim todo o
conhecimento retido com os recursos humanos das empresas é denominado,
atualmente de Capital Humano. (Padoveze, 2000).
0

capital humano corresponde a toda capacidade, conhecimento

e

habilidades individuais dos funcionários de uma organização em realizar suas
tarefas. Como esses recursos têm um grande potencial de gerar benefícios para a
empresa, embora de difícil mensuração econômica, devem ser considerados como
um Ativo (geração de benefícios) Intangível (difícil mensuração); com uma nova
denominação de Capital Intelectual.

50

Apesar da tendência, ainda são poucas as empresas que adotam, em sua
contabilidade, o gerenciamento do Capital Intelectual. No Brasil, o assunto surgiu,
recentemente, através da publicação de livros de alguns autores renomados do pais,
apontando, o que já é de grande importância no exterior, os afins intangíveis como
parte do patrimônio da entidade.
Partindo das definições do capital humano, de acordo com Stewart (1998, p.
68), "o capital humano é importante porque é a fonte de inovação e renovação. Mas,
indivíduo inteligente não é sinônimo de empresa inteligente". Para o mesmo é
necessário compartilhar e transmitir conhecimentos através de um sistema estrutural
de informação, (estratégia organizacional), de forma a suprir com as exigências do
mercado.
Edvinsson e Malone (1998 apud BEZERRA, 2001), consideram o capital
humano: "toda a capacidade, conhecimento, habilidade e experiência individuais dos
colaboradores e gerentes". Porém ele precisa ser maior que somente a soma dessas
medidas, deve também incluir a criatividade e a inovação de forma a captar a
dinâmica de um ambiente competitivo.
Todos os autores acima concordam ser o Capital Humano (as pessoas), o
ativo intangível de maior importância para uma organização,

o mesmo é o

responsável por todo o processo operacional e funcional da empresa. Aproveitando
a visão de um em gerar benefícios e de outro em montar uma estrutura de
informação, Stewart (1998) engloba-os em seu Navegador, que utiliza como
ferramenta de medidas dos intangíveis, principalmente do Capital Humano as
seguintes perspectivas:

51

•

Inovação— onde o resultado do capital humano é a inovação,

a eficiência do capital estrutural. Indicadores: registra o
percentual de vendas atribuidas a novos produtos e serviços.
Mede a margem bruta de novos produtos, comparando com
a margem de produtos antigos.
•

Atitude dos funcionários —

correlação com atitudes de

clientes. Indicador: escala de 0 a 10, questionários

e

pesquisas direcionadas a satisfação de colaboradores.
•

Posição, Rotatividade, Experiência, Aprendizado — manter o

indice de funcionários qualificados.
•

Outras medidas de Capital Humano — questionários que

baseiam-se na relação funcionário x empresa x cliente, sobre
tecnologia, habilidades, treinamento, mercado, imagem entre
outros.
•

Banco de conhecimento — utiliza o índice do retorno do

capital humano (banco de conhecimento/lucro) sobre o ativo.
Onde o mesmo autor argumenta que o capital intelectual é
maior que seu capital financeiro.

Como base desse argumento, Stewart (1198), apresenta um navegador do
capital intelectual, chamado de Código Radar, como instrumento de gerenciamento,
utilizando três princípios para a escolha das medidas que se pretende usar:

•

Manter a simplicidade — apenas três medidas para cada item
do capital intelectual.

5'

•

Avaliar o que é estrategicamente importante para a empresa.

•

Avaliar as atividades que produzem riqueza intelectual.

A informação mais importante desse instrumento é que ela mostra onde a
empresa se encontra e para onde deve se dirigir, podendo, o mesmo ser comparado
com dados dos concorrentes e com os dados de exercícios anteriores, de forma a
avaliar seu desempenho.
Em conjunção com o BSC — Balanced Scorecard de Norton e KarpIan (1996),
onde a perspectiva que mais enfatiza o fator humano é a de "Aprendizado e
Crescimento" — o Navegador de Stewart (1998), o gráfico radar proporciona
informações da situação atual da empresa, conforme os objetivos estratégicos e
seus indicadores de medidas tragados no Mapa de Planejamento Estratégico do
BSC, e nos mostra o tanto que se precisa para atingir suas metas. Assim, podem-se
definir as ações cabíveis dentro da perspectiva de Aprendizado e Crescimento, e
após a realização das mesmas, avaliar o desempenho dentro do Navegador (gráfico
radar) e apurar os resultados (positivos ou negativos) do processo.
Em vista da abordagem dos conceitos, das metodologias, perspectivas e
ferramentas de medidas dos Ativos Intangíveis e

do Capital Intelectual,

consideramos que cada uma delas apresenta uma informação a mais, que agregada
perspectiva de Aprendizado e Crescimento, podem ser muito úteis e de grande
influência nos resultados do desempenho do Capital Humano.
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3 CONTROLADORIA

3.1

Abordagem teórica

Com o aumento da complexidade das organizações empresariais, acentua-se
cada vez mais a importância da controladoria como instrumento capaz de
proporcionar os elementos necessários A administração correta dos vários
departamentos da empresa. Um Sistema de Controladoria tem a função de avaliar e
controlar o desempenho dos diversos setores da organização.
No mercado livre, o objetivo das organizações é o maior lucro possível em
conjunto com seu crescimento em longo prazo e com o bem-estar da coletividade.
Assim, caberia às organizações determinar os desejos ou necessidades da
coletividade e, depois organizar-se para a produção e a comercialização. Como as
necessidades e desejos dos seres humanos sofrem alterações permanentes, essa
seria uma tarefa continua.
Para que a organização consiga maior lucro, torna-se necessária a aplicação
de métodos eficientes, a partir de uma análise mais detalhada. Dessa forma, os
administradores recorrem 6 técnica da Controladoria, que tem método próprio de
trabalho, baseado num conjunto de princípios de aplicação flexível.
Segundo Figueiredo e Caggiano (1997 apud PIAI, 2000), "a missão da
Controladoria é zelar pela continuidade da empresa, assegurando a otimização do
resultado global".
No processo de interação da empresa com os diversos agentes. começa a
surgir uma série de fenômenos econômicos, sociais, politicos, educacionais, entre
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outras, fazendo com que as necessidades da empresa na busca de sua eficácia
transcendam os conceitos oferecidos pela administração, economia e contabilidade.
Dessa forma, tornou-se necessária a definição de um modelo conceitual teórico de
um ramo de conhecimento denominado Controladoria.
Para Mosimann et al. (1993 apud PIAI, 2000), "A Controladoria pode ser
conceituada como um conjunto de princípios, procedimentos e métodos oriundos
das ciências de Administração, Economia, Psicologia, Estatística e, principalmente,
Contabilidade, que se ocupam da gestão econômica, com o fim de orientá-la para a
eficácia".
Sobre este tema, Tung (1985 apud KRAEMER, 2005) coloca que: a filosofia e
a prática da administração sofreram mudanças profundas, sob os aspectos
científicos e éticos, já que a estrutura econômica tem se tornado cada dia mais
complexo. 0 administrador deve ser inteligente, capacitado e, mais que tudo,
impulsionado pelo senso de responsabilidade perante a sociedade. Além das
qualidades de liderança, ele precisa possuir conhecimentos técnicos adequados. A
tarefa da Controladoria requer aplicação de princípios sadios, que abrangem todas
as atividades empresariais, desde o planejamento inicial até a obtenção do resultado
final. Por planejamento entende-se que o controller deve medir as possibilidades de
sua empresa perante as realidades externas, para fixar objetivos, estabelecer
políticas básicas, elaborar o organograma com responsabilidades definidas para
cada cargo dentro da organização, estabelecer padrões de controle, desenvolver
métodos eficientes de comunicação e manter um sistema adequado de relatórios.
A atual competitividade dos negócios e as constantes mudanças nos diversos
ambientes das empresas exigem a maximização do desempenho e do controle
empresarial. Neste sentido, a Controladoria exerce papel preponderante na
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empresa, apoiando os gestores no planejamento e controle de gestão, através da
manutenção de um sistema de informações que permita integrar as várias funções e
especialidades.
Segundo Beuren & Oliveira (1996 apud KRAEMER, 2005), "a preocupação
dos empresários hoje está voltada á satisfação dos clientes. Esta situação traz
consigo um clima de competitividade e faz com que as empresas comecem a exigir
mais qualidade de seus produtos

e

serviços e, por conseqüência, maior

produtividade".
A empresa bem-sucedida no futuro deverá consistir em um conjunto de
habilidades e capacidades que estejam sempre prontas para serem lançadas sobre
pequenas alterações de mercado. Qualquer processo de planejamento estratégico
deverá concentrar-se no desenvolvimento e na concentração dessas habilidades, o
que significa disponibilidade para buscar e aproveitar as oportunidades, mais do que
martelar nas aproximações estáticas do desenvolvimento do mercado.
A área da contabilidade gerencial — Controladoria - deve, no minimo,
acompanhar as mudanças que ocorrem nas demais áreas da organização. Na
realidade, ela deveria se situar como o principal agente de mudanças estruturais e
comportamentais dentro da empresa, essa deverá ser sua missão.
Segundo Oliveira et. al. (2004, p. 13), ''pode-se entender Controladoria corno
o departamento responsável pelo projeto, elaboração, implementação e manutenção
do sistema integrado de informações operacionais, financeiras e contábeis de
determinada entidade, com ou sem finalidades lucrativas, sendo considerada por
muitos autores como o atual estágio evolutivo da Contabilidade".
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A controladoria, no exercício da função contábil gerencial, pode monitorar
adequadamente o processo de geração de valor dentro da empresa, preocupandose com a geração de lucros, mas também com a continuidade da companhia.

3.2

A Posição da Controladoria na Empresa

Riccio (1993 apud KRAEMER, 2005), ao comentar os paradigmas das
funções de Controladoria, aborda com clareza o escopo de sua atuação: "Entendese, portanto, que para exercer de maneira correta sua função, monitorando o
sistema de mediação da empresa, a Controladoria deve dispor dos seguintes
enfoques de responsabilidade":

•

Contabilidade Financeira - onde buscará o custo do produto
para fins de apuração de estoques e todos os elementos do
sistema contábil para fins de suporte externo;

•

Contabilidade Gerencial - onde procurará o controle das
decisões e de seus impactos na empresa para fins de gestão
de negócio;

•

Contabilidade Estratégica - onde obterá o exercício da
estratégia competitiva através da gestão e mensuração dos
custos das atividades de produção e administração, para
apoiar sinergicamente as funções que compõem a empresa,
estruturada na gestão estratégica global.
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Mais adiante, complementa: "Cabe A função de controladoria o papel de
monitorar os paradigmas de qualidade, devendo informar e interagir pro ativamente
com as diversas funções da organização na busca da excelência empresarial,
calçada na crença de que estratégia, custos e qualidade são responsabilidades de
todas as funções da empresa".
Assim, a Controladoria deve manter o conhecimento da organização no
sentido de entender o seu funcionamento e, com isto, avaliar se as "partes" da
empresa estão agindo de acordo com os objetivos comuns e se os resultados
atingidos em cada uma das áreas estão atendendo à estratégia estabelecida. Dessa
forma, o ponto de vista apresentado pelo autor esta correto, uma vez que o sucesso
da organização deve ser atingido pela composição de todas as ações realizadas na
empresa.

3.3 Funções da Controladoria

Conforme a dimensão da empresa, a Controladoria passa a ter maior
importância devido as funções que executa. Em organizações de pequeno porte, as
funções da Controladoria podem ser executadas diretamente pelo dono da empresa,
que participa mais diretamente, desde o processo produtivo até o controle financeiro.
Pode-se concluir, nestas circunstâncias, que o acompanhamento estará sendo
realizado de forma mais próxima possível, uma vez que, devido ao tamanho da
empresa, o controlador (neste caso o próprio dono) tem total conhecimento de todos
os aspectos relacionados à organização, como, por exemplo, o relacionamento com
seus clientes e fornecedores, sua situação financeira, a formação de seu pessoal e

se os objetivos estabelecidos estão sendo atingidos de maneira satisfatória ou não,
além do conhecimento das previsões e expectativas para as empresas.
Por outro lado, com o aumento do porte da organização, crescem também a
complexidade das operações e a dificuldade em se manter um controle

e

acompanhamento efetivo direto de todos os pontos citados. Em função disto, a
Controladoria passa a ser de fundamental importância, no sentido de prover, aos
gestores, informações para tomadas de decisão e para o acompanhamento da
situação real da empresa.
A principal função da Controiadoria, como já foi citada,

é a de fornecer

informações para a tomada de decisões. Apesar de Ter uma função bastante
abrangente, compete a ela a formação de sistemas de informação dentro de uma
organização, que permitam relatar:

a) A situação econômico-financeira da empresa;
b) A performance das areas operacionais;
c) A performance dos gestores das areas;
d) 0 acompanhamento estratégico.

No mercado de trabalho, verifica-se que

o papel do controller difere

grandemente de uma empresa para outra. Dependendo do porte e da estrutura
organizacional, a função da Controladoria pode, atuando de diferentes formas, ser
exercida dentro dos mais diversos níveis da administração.
Perez Junior et al. (1995 spud DIAS, 2002) colocam que essa função pode
ser exercida por meio de dois enfoques distintos: 0 primeiro, e mais usual,
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assemelha-se às responsabilidades de um "gerente de contabilidade" (...)
normalmente subordinado ao principal executivo financeiro da empresa (...).
Neste caso, o controller seria responsável, entre outras, pelas seguintes áreas
e funções:
-

Contabilidades geral, fiscal e de custos;

-

Controle patrimonial;

-

Orçamentos;

-

Auditoria Interna;
Ad ministrativo-financeira.

0 segundo enfoque de atuação do controller, a nosso ver o mais correto,
envolve compilação, síntese e análise das informações geradas,

e não a

responsabilidade por sua elaboração.
Pensa-se que, nas análises das informações, estaria ela integrada ao
processo de decisão, ação, informação e controle. Cabe a divulgação desta visão
nos meios empresariais, de forma que a Controladoria torne-se um õrgão de vital
importância nos processos e nas decisões da organização.
Vários autores, ao apresentarem as funções da Controladoria, convergem na
mesma direção, destacando o seu relacionamento com a estratégia. Kanitz (1976
apud PIAI, 2000) afirma: Apesar de, às vezes, ser confundido com o administrador
financeiro, a função básica do controlador consiste em dirigir e, na maioria das
vezes, implantar os sistemas de:

a) Informação

-

Possivelmente o mais conhecido dos sistemas

sob responsabilidade do controlador. Compreendem-se os
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sistemas contábeis e financeiros da empresa, sistemas de
pagamento e recebimento, folha de pagamentos, entre
outras.
b) Motivação - 0 controlador age sobre o comportamento dos

funcionários da empresa, podendo motivá-los positiva ou
negativamente. Cabe a ele prever o efeito de novos sistemas
de controle sobre o comportamento das pessoas diretamente
atingidas;
c) Coordenação - Através de suas funções, de certa forma
centralizadora,

o

controlador

é o

primeiro a tomar

conhecimentos de eventuais inconsistências dentro da
empresa. Ele pode saber, por exemplo, que existe uma falha
no departamento de compras e que isso vai prejudicar a
produção de determinado produto no mês seguinte. Ou então
detectar um furo na situação financeira da empresa, capaz
de afetar os planos de expansão em andamento;
d) Avaliação - Esta 6, talvez, a mais dificil das funções do
controlador. Saber interpretar os fatos
determinado resultado

é

e

avaliar se

bom. E, em caso negativo,

identificar os pontos que precisam ser corrigidos;
e) Planejamento - Avaliar o passado é uma das primeiras
etapas para planejar o futuro. Um dos modelos mais simples
de avaliação empresarial consiste em comparar os
resultados reais alcançados com aqueles anteriormente
planejados;

f)

Acompanhamento

-

Consiste em acompanhar de perto a

evolução dos planos traçados, permitindo ao controlador
interferir para corrigirem falhas ou então certificar-se de que o
planejamento não poderá ser cumprido. (grifos do autor).

Apesar de estar dentro do âmbito da informação, uma das mais importantes
funções da Controladoria atualmente

éo

acompanhamento

e avaliação

do

desempenho estratégico. Pelo fato de a empresa estar inserida num ambiente cada
vez mais competitivo, a definição da estratégia e seu acompanhamento pode
representar a diferença de uma bem sucedida organização.
A Controladoria, mais até do que todas as outras areas precisam adaptar-se
aos novos desafios, principalmente para prover, avaliar

e controlar todos os

procedimentos e resultados gerados pela organização. 0 enfoque a ser considerado
deve abranger aspectos não apenas do âmbito financeiro, mas também aqueles
relacionados as demais areas das empresas que também influenciam nos objetivos
financeiros. Resumindo, para que se atinjam os resultados almejados, a atuação da
Controladoria

não

deve ater-se

apenas a analisar e controlar informações

financeiras, mas concentrar-se em antecipar os resultados obtidos, controlando a
corrente de fatores que formam o resultado, uma vez que o objetivo final de uma
empresa, o lucro, é obtido a partir da performance de diversos elementos dentro da
organiza cão.
Assim, todas as areas devem estar coordenadas, ou seja, os funcionários
precisam Ter a formação adequada para que suas funções sejam bem executadas,
os processos internos precisam estar bem estruturados para otimizar o fluxo das
operações, os clientes devem estar satisfeitos com os serviços prestados e todos

CO

estes aspectos devem estar inter-relacionados de forma a garantir um bom
desempenho à organização.
Para que todos esses pontos sejam considerados, é fundamental a correta
formulação de um planejamento estratégico que contemple a extensão dessas
questões.
A correta definição dos objetivos almejados pela empresa e sua correlação
com a estratégia, compatível com a organização, irão proporcionar a Controladoria
os instrumentos e informações necessárias para a execução de suas funções. As
funções da Controladoria podem estar diretamente relacionadas com a atividade do
planejamento. Ackoff (1979 apud DIAS, 2002) afirma que o planejamento compõe-se
de:

1.

Fins

2.

Meios

-

especificação de objetivos e metas;
-

escolha de políticas, programas, procedimentos e

práticas através das quais se tentará atingir os objetivos;
3.

Recursos

-

determinação dos tipos e quantidades de recursos

necessários, como eles devem ser gerados ou obtidos e como eles
devem ser arocados às atividades;
4.

Implantação

-

determinação de procedimentos para tomada de

decisão e de uma maneira de organizá-los para que o plano possa
ser executado;
5.

Controle

-

determinação de procedimentos para antecipar ou

detectar erros no plano ou falhas na execução e para prevenir ou
corrigir continuamente estes erros e estas falhas.

Uma empresa que tem por objetivo o lucro deve possuir formas de avaliar sua
posição no mercado, bem como de mensurar seu desempenho, visando sua grande
vantagem ern relação a seus concorrentes, e seu acompanhamento converge corn
as responsabilidades da Controladoria.
0

planejamento estratégico pode ser coordenado (exercido) pela

Controladoria. Serão relacionadas, aqui, importantes funções às quais ela deve estar
pronta para assumir e, assim, ampliar seu campo de atuação. Nesse sentido, devese procurar expandir sua ação em três sentidos.
Inicialmente, a Controladoria necessita estar preparada para incorporar
informações relativas ao futuro da organização, ou seja, seu leque de informações
deve abranger análises relacionadas à tendência do ambiente em que atua,
mercados potenciais, vida útil de seus produtos, bem como dados relacionados a um
planejamento de longo prazo, que estão evidenciados aos gestores da organização,
e servir como instrumento de tomada de decisões operacionais e estratégicas.
Outra barreira a ser transposta refere-se às áreas que devem ser abrangidas
no contexto apresentado. A grande preocupação relativamente ás informações
financeiras é totalmente válida, porém para a avaliação de resultados deve-se
entender a organização como um todo. 0 objetivo da contabilidade em refletir
corretamente as transações em termos econômicos e proporcionar a evidenciação
necessária para

o entendimento da empresa deve ser complementado corn

informações relacionadas aos fatores que levaram a atingir estes resultados,
acompanhados das alternativas existentes para a sua melhoria. Dessa forma, na
avaliação da empresa devem estar presentes informações referentes a todas as
variáveis que possam contribuir, influenciar ou alterar seus resultados.
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Finalmente, a atuação da Controladoria deve ser direcionada para a visão de
negócios. Cabem a ela funções mais importantes do que apenas retratar
determinadas situações. Deve-se Ter em mente a grande importância das
informações que ela possui, no sentido de ser um sistema capaz de auxiliar as áreas
de negócios da organização, antecipando os resultados

e os reflexos que

determinadas operações podem trazer à empresa.

3.4 Visão Sistêmica da Empresa e o Sistema de Informação Contábil Gerencial

A abordagem ou a visão sistémica é aquela que se preocupa com a
compreensão de um problema em sua forma mais ampla e completa possível, em
vez de estudar apenas uma ou algumas de suas partes separadamente. Em um
sistema, seus elementos interagem e ajustam-se adequadamente.
A empresa é um conjunto organizado de recursos humanos, econômicos e
sociais, e pode ser vista como um sistema aberto, pois interage com o meio
ambiente e é afetada por fatores externos. Oliveira (1997 apud BEZERRA, 2001)
entende como sistema "uma unidade identificada com um papel independente,
possuindo seus próprios objetivos e suas próprias funções internas".
Nakagawa (1995 apud BEZERRA, 2001) conclui que: "A noção de um
sistema aberto implica na idéia de que o sistema importa recursos diversos, os
quais, após serem transformados em produtos e serviços, serão exportados para o
ambiente externo da empresa, ou seja, para seu mercado".0bserve-se, também,
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que o ambiente externo exerce grandes pressões sobre a empresa, sob a forma de
restrições e exigências as mais variadas possíveis.
Apesar do grande número de opiniões entre os diversos autores com relação
és funções da Controladoria e dos Sistemas de Informações, todas convergem para
a importância da abrangência das informações prestadas e da sua utilidade no
processo de decisões. A Controladoria, no seu sentido amplo, deve considerar todas
as áreas da empresa e, para que isto seja possível, é necessário que o conjunto de
informações tratadas pela Controladoria incorpore informações de caráter não
monetário.
Neste sentido, Riccio (1989 apud KRAEMER, 2005), apresenta uma
conclusão acerca dos objetivos do Sistema de Informação Contábil, destacando o
controle de informações de cunho não monetário. Como se pode ver pelos textos
apresentados, os autores são unânimes em:
1. Reconhecer que, apesar de ter ainda como principal
característica 6 mensuração monetária, o Sistema de
Informações Contábeis deve fornecer informações não
monetárias a todos os usuários que delas necessitem;
2. Afirmar que a informação contábil é instrumento para o
processo de tomada de decisão, nos diversos níveis
da organização.

A gestão eficaz das empresas depende de modelos contábeis, inspirados em
princípios racionais, fundamentais. Não existem fórmulas milagrosas nem sistemas
competentes para resolver os problemas de eficácia. A contabilidade gerencial
precisa apoiar-se em fundamentos racionais competentes para que se possa

produzir a utilidade que dela se espera. A expressão de um fenômeno patrimonial
deve ser abrangente, ou seja, deve compreender causa, efeito, qualidade, tempo e
espaço, envolvendo todas as dimensões da ação transformadora sobre a riqueza.
Para tomada de decisões, fazem-se necessários que os informes sejam
baseados em realidades, ou seja, na fidelidade informativa. Tal fato exige que se
produzam dados especiais, ou seja, não só dispostos a forma diferente, mas
também, identificados, classificados, demonstrados e até quantificados de forma
própria.
Uma coisa é o que a lei estabelece, outra o que as normas oficiais pretendem,
e ainda, uma terceira o que se precisa saber para a gestão dos negócios.
caminho, portanto, para efeitos de gestão da riqueza,

é a Contabilidade para

Decisões seguir a ciência contábil e não considerar de forma absoluta o que a lei e
as normas estabelecem. Não se trata de transgressão nem desobediência, mas de
busca de uma realidade que a legislação e muitas das normas fixadas não têm
capacidade de oferecer. Isso porque os objetivos da Contabilidade Gerencial ou
para decisões administrativas são nitidamente diferentes dos da Contabilidade
Financeira Legal.
Os sistemas formais de informações contábeis muitas vezes são falhos, pois:

a) As informações muitas vezes são baseadas apenas em
dados históricos que são extraídos do sistema financeiro
interno, esquecendo-se dos dados não financeiros e gerados
externamente, tornando-se muito limitadas;
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b) Eles tendem a agregarem dados objetivando reduzir
despesas, sendo que hoje isto é facilmente alcançado por
meio de sistemas computadorizados;
C) A maioria das informações é preparada rotineiramente e de
forma a satisfazer a uma variedade de exigências, o que faz
com que percam a atualidade.

Observa-se muitas vezes, na organização, que os gestores das áreas onde
estão sendo utilizados os sistemas de informações contábeis gerenciais, por
desconhecerem o modelo, utiliza-se de modelos compatíveis com seus interesses,
mas que nem sempre são compatíveis com o interesse da empresa. Esse problema
ocorre na maioria das empresas e tem como questão central à inadequação do
sistema de informação devido a pouca habilitação conceitual dos gestores na
explicitação de suas necessidades informacionais, na falta de divulgação

e

conseqüente aceitação do modelo adotado.
É papel da Controladoria fazer com que problemas como estes sejam
superados e a eficácia organizacional seja alcançada com grau máximo de
eficiência.
0 Sistema de Informações Gerenciais, segundo Perez Junior et al. (1995
apud DIAS, 2002), é o processo de transformação de dados em informações que
são utilizadas na estrutura decisória de empresa e que proporcionam a sustentação
administrativa para otimizar os resultados esperados.
0 Sistema de Informações Gerenciais permite a integração entre padrões,
orçamento e contabilidade, apoiando os gestores no processo da administração,
bem como operacionalizando a adequação conceitual entre os três sistemas de
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forma a considerá-los um único banco de dados. 0 requisito fundamental para
adequação do sistema integrado de informações ao processo de planejamento diz
respeito 6 qualidade das informações geradas por este sistema, que inclui os
seguintes fatores:
a)

Conteúdo das informações

-

no sentido de serem

completas, detalhadas no nível necessário e confiável;
b)

A Idade da informação

-

representando o intervalo entre

a data de ocorrência do fato e da geração da informação, ou
seja, sua oportunidade;
c)
é

A Freqüência ou a periodicidade com que a informação
gerada - de modo que atende às necessidades da

administração.

A Controladoria utiliza os Sistemas de Informações Gerenciais para
assessorar os gestores (das áreas industriais, comerciais, financeiras, entre outras.)
no processo de tomadas de decisões através de informações extraídas dos
Sistemas Operacionais (contabilidade, contas a receber, contas a pagar, tesouraria,
compras, vendas, entre outras.).
Resumindo, uma eficiente e eficaz controladoria deve estar capacitada a
organizar e reporter dados e informações relevantes para os tomadores de decisões;
manter permanente monitoramento sobre os controles das diversas atividades e do
desempenho de outros departamentos; e exercer uma força ou influência capaz de
influir nas decisões dos gestores da entidade. Para atingir tais objetivos de
monitoramento sistemático das atividades empresariais em diversos níveis, o
controller deve valer-se de algumas ferramentas para possibilitar a mensuração e o
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controle das diversas atividades da organização, sendo que para isso torna-se
necessária a adequada integração entre os sistemas contábeis, orçamentários e
padrões.
A contabilidade gerencial deve suprir, através do sistema de informação
contábil gerencial, todas as áreas da companhia. Como cada nível de administração
dentro da empresa utiliza a informação contábil de maneira diversa, cada qual com
um nivel de agregação diferente, o sistema de informação contábil requer
providenciar que essa informação seja trabalhada de forma especifica para cada
segmento hierárquico da companhia.
Em suma, a Contabilidade Gerencial, através das áreas de Controladoria,
deve prestar-se para a continua assessoria, no sentido de contribuir para

o

aprimoramento da empresa, por meio de criticas construtivas e inteligentes, sendo
de fundamental importância para as organizações poderem tomar decisões.

3.5

Sistema de Contabilidade Gerencial

e

de Controle

-

SCGC

Apresentados os aspectos da informação gerencial contábil de um ponto de
vista conceitual e teórico; as metas do sistema gerencial contábil e de controle
(SCGC), segundo Atkinson (2000, p. 763) são as seguintes:

Auxiliar a empresa a planejar para o futuro;
Monitorar os eventos do ambiente externo, a fim de identificar os

seus efeitos no projeto e funcionamento do SOCO;
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•

Medir e registrar os resultados das atividades que ocorrem

dentro da empresa para assegurar que os tomadores de decisão
estejam bem informados;
✓

Motivar as pessoas e grupos que são afetados e que afetam o

SCGC;
•

Avaliar o desempenho dos funcionários e grupos da empresa.

Como as pessoas estão envolvidas com cada uma dessas metas, o estudo
dos métodos e sistema da contabilidade gerencial, deve estar conectado ao estudo
do comportamento humano. Felizmente, estudiosos da contabilidade têm estudado
idéias desenvolvidas nos campos do comportamento humano, tais como a
sociologia, o comportamento organizacional e a psicologia social e têm aprendido
como aplicar essas idéias nos contextos da contabilidade gerencial das empresas.
Essas idéias ajudam-nos a entender como os funcionários e grupos são motivados,
como avaliar seus desempenhos e como coordenar suas ago- es.
Um SCGC bem projetado e funcional pode ajudar a empresa a conseguir urn
alinhamento entre as metas individuais e organizacionais; para isso devem-se
atender as seguintes condições:

•

Uma consistente estrutura técnica e global, que além de permitir

flexibilidade (principalmente em unidades operacionais) na empresa,
promova a sua melhoria continua;
•

A incorporação do código de conduta ética da empresa, dentro

do projeto do sistema, para motivar um comportamento adequado;

Ti

✓

0

desenvolvimento

e

uso de informações qualitativas

e

quantitativas em um formato oportuno para controle, motivação e
avaliação de desempenho;
/

A participação e autonomia do funcionário no projeto e melhoria

do sistema e também na educação continua para compreender como
o

sistema funciona, como interpretar suas informações

significativamente e quais decisões e ações a tomar;
/

Desenvolvimento de mecanismos tais como sistemas de

recompensas, amarrados com

o

desempenho, para promover

motivação e coerência de metas entre a empresa e os funcionários.

Um SCGC deve conter os princípios do código de conduta ética da empresa.
Ética é uma disciplina que envolve o estudo de padrões de conduta e de julgamento
moral. Incorporando as considerações

éticas

num projeto de Sistema de

Contabilidade Gerencial e de Controle, os princípios éticos podem desempenhar um
importante papel e afetar o comportamento de todos os participantes da empresa.

3.5.1 Sistemas de Recompensa

Segundo ATKINSON, et al. (2000, p. 713), sobre o papel da recompensa no
controle da empresa, considera que "um elemento de controle é a motivação dos
funcionários para buscarem os interesses da empresa quando eles empreenderem
suas tarefas diárias. Assim, o papel importante da motivação é alinhar os interesses
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do indivíduo aos da empresa. Um elemento importante da motivação

é a

compensação".
0 objetivo geral da política de recompensa é de vincular os interesses
individuais e os da empresa entre si, recompensando os funcionários por ações que
a beneficiem. A prática da recompensa convencional enfoca a ligação das
recompensas dos funcionários aos resultados que a empresa valoriza, tais como
lucros, aumento de produção, variâncias positivas da eficiência da mão-de-obra ou
altas taxas de atendimento ao consumidor; ou seja, quanto mais alto o resultado for
mensurado, maior a recompense do funcionário.
A contabilidade gerencial representa um papel critico na prática de
recompensa, porque como a base da maioria dos contratos de recompensa é
valorizar o desempenho, a contabilidade gerencial tem a função de valorizar e relatar
as mensurações do resultado que definem esses contratos de compensação. Tal
função é difícil, pois em caso de mensuração de resultados negativos ou abaixo do
estimado, fica uma incerteza de como recompensar o que não foi alcançado, por
mais que pudesse haver maiores esforços dos funcionários, o ambiente externo
(mercado) também atua fortemente nos resultados de uma organização.
Outro problema importante, segundo ATKINSON, et al. (2000, p. 714-715), é
que os resultados são freqüentemente produtos das atividades de muitas pessoas
diferentes, o que dicifulta isolar e recompensar as contribuições individuais. Um
terceiro problema, detectado, está na considerável discordância entre peritos sobre o
efeito preciso da recompensa na motivação, onde alguns acreditam que as
recompensas baseadas no desempenho ajudam na motivação, outras acreditam
que não, que este tipo de sistema é humilhante e ineficaz.
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Em suma, é impossível propiciar um conjunto racional de recompensas
individuais, em uma cadeia de valor altamente integrada e equilibrada; porém
quando as empresas seguem um processo de recompensas em grupos, elas
enfrentam problemas de pessoas que tiram vantagens do trabalho dos outros.
As duas vertentes teorias de motivação apresentadas por ATKINSON, et al.
(2000), explica o que motiva o comportamento humano, apesar de não serem
amplamente aceitas, mas é uma boa base de entendimento sobre os sistemas de
compensação, são elas:
•

Teoria dos dois fatores Motivacionais de Herzberg - teoria

que sustenta dois grupos de fatores com papéis diferentes higiênicos (que fornecem a estrutura para a motivação) e de
satisfação (que fornecem a própria motivação);
•

Teoria das expectativas de Vroom - teoria que sustenta

que a motivação é um produto da expectativa (onde a relação
que os funcionários acreditam existir entre o que eles fazem e o
resultado do desempenho mensurado), da instrumentabilidade
(relação que os funcionários acreditam que exista entre os
resultados do desempenho mensurado e a recompensa que eles
recebem) e da valorização (o valor que os funcionários atribuem
as recompensas).

A importante percepção da teoria de Herzberg é que somente os fatores de
satisfação propiciam a motivação, embora os fatores higiênicos devam estar
presentes para permitir que os fatores de satisfação tenham efeito. Já quanto á
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expectativa e a instrumentalidade, da teoria de Vroom, num sistema de mensuração
de desempenho da empresa tem efeito critico sobre a motivação.

3.5.1.1

Fatores que afetam a Motivação Individual

Atkinson et al. (2000, p. 718), comentam que a maioria dos artigos defende o
enfoque de aumentar o poder do funcionário, quanto ao valor e ao papel da
oportunidade para o crescimento pessoal, a ser motivado através do desenho
apropriado da tarefa. A teoria de Herzberg indica que, para a recompensa agir como
um fator de satisfação, os indivíduos devem Ter uma compreensão clara de como
suas atividades afetam o desempenho mensurado

e como este afeta as

recompensas propiciadas pela empresa aos indivíduos. Então, o sistema de
mensuração de desempenho exerce um papel crucial de tornar o efeito do
desempenho com base no pagamento, em um fator de satisfação.
Atkinson et al., dizem que a teoria de Vroom fornece uma estrutura especifica
que considera o papel e o efeito da função-chave da contabilidade gerencial na
mensuração do desempenho. Ou seja, se o sistema de recompensa une a
mensuração de desempenho diretamente aos resultados que o funcionário valoriza,
ele substitui as mensurações de desempenho por resultados. Então, as
mensurações de desempenho tornam-se as metas do funcionário, porque valorizam
os resultados diretamente. Assim, de acordo com essa teoria, a chave é assegurar
que, enquanto persegue as medidas de desempenho, o funcionário age em direção
aos objetivos da empresa, portanto o sistema de mensuração de desempenho deve
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monitorar e recompensar esses elementos de desempenho que contribuem com as
metas da empresa.
Os resultados são os vínculos entre o funcionário e a empresa. Os resultados
devem conduzir às recompensas que o funcionário valoriza e os resultados que a
empresa valoriza; o primeiro passo para a empresa é identificar que resultados que
é o próximo passo será estabelecer o vinculo entre o funcionário e a empresa,
projetando um sistema que recompense os funcionários pelos resultados que ela
valoriza, eles produzem os resultados desejados.

3.5.1.2

Recompensas Intrínsecas e Extrínsecas

0 funcionário, enquanto pessoa, tem necessidades para motivar-se e manter-

se motivado para continuar na busca constante do seu autodesenvolvimento
(crescimento pessoal e profissional) e de sua auto-realização (sentimento intimo e

intrínseco de sentir-se mais e bem com ele mesmo). Ele precisa sentir-se importante
na equipe e na empresa; aceito pelo grupo, pela equipe, pela empresa e de
reconhecimento por sua competência. São as necessidades de ser.
No entanto, as necessidades básicas de sobrevivência (como alimento,
moradia, roupas, entre outras.), devem ser igualmente atendidas

- são as

necessidades fisiológicas. Por conseqüência, devem ser também atendidas as
necessidades denominadas de segurança, que consistem em obter-se uma razoável
garantia de estar-se livre de imprevistos que afetam a sobrevivência.
Tanto as necessidades fisiológicas como as de segurança estão diretamente
relacionadas com o ganho. São as necessidades do Ter, que podem ser atendidas

através de um justo sistema de remuneração e de programas de benefícios
propiciados pela empresa (extrínsecas).
As empresas usam dois tipos de recompensas, intrínsecas e extrínsecas,
para motivar os funcionários. As recompensas intrínsecas relacionam-se à natureza
da empresa e ao desenho da tarefa, elas vêm de dentro do indivíduo e refletem a
satisfação que uma pessoa experimenta ao executar a tarefa e da oportunidade de
crescimento que ela propicia. São as de auto-realização, consideradas única e
verdadeira motivação, elas "nascem" e são atendidas dentro da própria pessoa, por
isso que a contabilidade gerencial tem pouco efeito sobre as recompensas
intrínsecas.
Já a recompensa extrínseca é qualquer recompensa que a empresa fornece
ao funcionário por reconhecimento de uma tarefa bem feita, tais como: bom
comissionamento, capaz de permitir uma correta remuneração, prêmios em dinheiro
ou bens materiais significativos, cursos, pianos de carreira, entre outros.
Recompensas extrínsecas são recompensas impessoais que reforçam a noção de
que o funcionário é especial para a empresa, muitos acreditam que essas
recompensas reforçam a percepção comum de que
funcionário por um mínimo esforço aceitável e

o salário compensa o

que a empresa deve usar

recompensas ou compensações adicionais para motivá-lo a envidar esforço
adicional.
A maioria das empresas ignora o papel das recompensas intrínsecas na
motivação e cegamente aceitando a visão de que apenas as recompensas
financeiras extrínsecas motivam os funcionários. Muitas pessoas acreditam que as
recompenses financeiras extrínsecas são necessárias e suficientes para motivar um
desempenho superior. Porém, sugerem que nem as recompensas financeiras

extrínsecas, nem as recompensas por desempenho, são necessárias para criar
empresas eficazes. Entretanto existe a preocupação de que as recompensas
extrínsecas minam a eficiência dos sistemas de recompensas e de que os projetos
de empresas e de tarefas deveriam permitir aos funcionários Ter experiências corn
recompensas intrinsecas, ou seja, que as empresas despendam mais tempo
desenvolvendo um ambiente em que os funcionários sejam encorajados e possam
colaborar (habilidades criativas e inovativas) e no qual o conteúdo das tarefas
satisfaça o potencial de crescimento pessoal.

4.

A EMPRESA: M.A.V. COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA

4.1

Apresentação e conceitos de empresa

0 processo decisório está relacionado com as atividades desempenhadas
peias empresas no decorrer de suas operações diárias, sendo assim, torna-se
necessário termos uma definição de empresa.
De acordo com CREPALDI (1998, p. 27), "uma empresa é uma associação de
pessoas para a exploração de um negócio que produz e/ou oferece bens e serviços,
com vistas, em geral, à obtenção de lucros".
Considera-se empresa toda entidade ou organização que transforma insumos
em produtos ou serviços, para atender às necessidades da sociedade. Essa
organização pode ser de fins lucrativos, filantrópicos ou sociais, não sendo relevante
sua constituição legal. Toda empresa exerce uma atividade econômica, que
caracteriza-se por eventos econômicos como consumo, troca ou produção de
recursos escassos. Recursos esses, também denominados como recursos
econômicos, são constituídos del - Recursos financeiros; - Recursos humanos; Recursos materiais (transformados/naturais); - Recursos tecnológicos e - Recursos
de informação.
Seus valores são avaliados pelo mercado em função de sua escassez, em
uma determinada data. Os eventos econômicos são ocorrências da atividade
econômica que modificam a estrutura patrimonial da empresa, e o resultado dessa
atividade constitui-se de produtos e serviços.

As empresas são sempre formadas por pessoas, quer em termos de
propriedade ou em termos de operação, e o aspecto comportamental das pessoas
que perfazem a empresa está disperso em todas as áreas da mesma.
A empresa objeto deste estudo é a M.A. V. Comércio e Instalações Ltda,
com matriz estabelecida em Florianópolis/SC; é uma empresa que com mais de 36
anos de atuação, consolidou sua marca no mercado de materiais elétricos e seus
periféricos e é prestadora de serviços quanto à criação, estruturação e instalação de
torres e terminais de distribuição de energia elétrica; pautando sua atuação no tripé
QUALIDADE, CONFIANÇA

E PARCERIA. Sua formação é familiar, onde

atualmente os diretores são os seus proprietários, a empresa conta hoje com 13
filiais - unidades de negócios; possuem um quadro funcional de aproximadamente
700 colaboradores registrados; 900 fornecedores e mais de 10.000 clientes ativos, e
atua comercialmente nos três Estados do Sul e na área de obras e serviços em todo
o Brasil. Sua gestão gerencial é distribuída em setores, dos quais cada um tem seu
responsável: o controller. Será com a colaboração desses profissionais (gerentes de
lojas) e dos operacionais (em vendas), que será realizado esse trabalho.

Suas unidades de negócios estão distribuídas e estabelecidas nas seguintes
cidades:
- Lojas Filiais:
•

01 - Tijucas /SC;

•

02 - São José/SC - no bairro de Campinas, sendo que uma filial

é o Almoxarifado Central da empresa;
•

02 - Florianópolis/SC - sendo uma no bairro Centro e outra em

Saco Grande;

SO

•

01 -

Palhoça/SC;

•

01 -

Joinville/SC;

•

01 -

Porto Alegre/RS;

•

01 -

Curitiba/PR.

- Filiais de Obras:

•

01 -

São Jose/SC - ELETROSAN;

•

01 -

Rio de Janeiro/RJ - FURNAS;

•

01 -

Emau/SP - CACHOEIRA PAULISTA;

•

01 -

Pouso Alegre/MG - MANHUAÇO.

Setores de atuação: Comércio e distribuição de materiais e equipamentos de
AT. E BT de Iluminação; materiais hidráulicos para construção civil; luminárias,
lustres entre outros; Obras de iluminação pública viária; Instalações

elétricas

industriais e prediais; Implantação de projetos de redes e linhas de distribuição de
Energia Rurais e Urbanas; Linhas de transmissão até 525 KV e Subestações de
energia até 750 KV.
A M.A.V. comércio e Instalações Ltda., têm como objetivos societários:

•
de

A comercialização de materiais e equipamentos elétricos

alta

e baixa tensão;

iluminação;

materiais

e

materiais

e equipamentos

equipamentos

para

eletromecânicos;

eletrônicos; materiais e equipamentos eletrônicos para redes de

SI

dados, som e imagem; materiais para construção, ferragens,
material de segurança, entre outras.
•

Atividade na área de engenharia de projetos, serviços e

obras; construção de redes elétricas aéreas, subterrâneas,
linhas de transmissão

e

de subestações; montagens

eletromecânicas em geral; construção e montagens de quadros
e

painéis elétricos para comando, controle, proteção

distribuição

e

de energia; obras de engenharia de

telecomunicações; serviços e obras de redes hidrossanitárias,
prediais e de abastecimento; serviços e obras de iluminação em
geral; serviços e obras para sistemas de redes de dados;
serviços e obras de construção de sistemas de pára-raios,
sinalização e alarmes; serviços e obras de construção civil em
geral; estudo, planejamento, cadastro, supervisão e consultoria
em sistemas elétricos de distribuição, transmissão e geração de
energia elétrica em sistemas de baixa, média e alta tensão;
telefonia e afins em construção civil; estudos ambientais.

Apresenta como missão da empresa - "Compromisso de aperfeiçoamento
continuo em todos os setores de atuação, visando à satisfação de clientes,
colaboradores e fornecedores, a lucratividade e competitividade no mercado".

0 presente trabalho irá focalizar apenas no setor operacional das lojas filiais o setor de vendas - de forma a analisar o funcionamento do atual sistema de
recompensa adotado e se necessário, caso houver falhas substanciais, apresentar

8

?

uma proposta de sistema que possa melhorar o rendimento dos colaboradores e
aumentar, positivamente, as vendas e o resultado final

-

o lucro.
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5.

DEC RIÇÃO E ANALISE DOS DADOS

5.1

Sistemas de Avaliação De Desempenho

A mudança organizacional é uma realidade do mundo atual e esta realidade
provavelmente não mudará tão cedo. As empresas devem esperar enfrentar ainda
mais mudanças no futuro, em ritmo cada vez mais acelerado. As organizações
precisam lidar com novas tecnologias e atualizações das tecnologias existentes.
Têm que enfrentar reorganizações empresariais, iniciativas de melhoria de
processos e também fusões e aquisições.
São relativamente poucas as organizações que instituem mudanças (ou são
forçadas a isso) que percebem os benefícios almejados e, na verdade, muitas
acabam em situação pior do que antes. Isto não significa que seja impossível partir
para uma mudança de sucesso. Algumas organizações têm

êxito integrando

soluções técnicas que façam parte do conjunto de mudanças, com profunda e proativa orquestração dos aspectos humanos associados à transformação.
As organizações que obtêm êxito levam em conta as pessoas afetadas por
essas reformas, que têm que conviver com elas e que são cruciais para a realização
das próprias mudanças em questão. O gerenciamento dos aspectos humanos, no
âmbito organizacional, não so ajuda a assegurar seu sucesso, como também forma
a base para a implantação de soluções futuras, aumenta

o

sucesso de

implementações técnicas e reduz as inevitáveis quedas na produtividade e na
qualidade, que geralmente acompanham as mudanças.
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Num processo de desenvolvimento de pessoas, os Sistemas de Avaliação de
Desempenho tem como objetivo alinhar o conhecimento humano ás estratégias e
objetivos do negócio, através de:

•

Associação de planos e objetivos de desempenho a aspirações

mais elevadas e, em última análise, a estratégias empresariais.
•

Desenvolvimento de medidas objetivas de desempenho

individual e de equipe.
•

Construção de ciclos de feedback nos trabalhos e projetos.

Esses procedimentos, segundo os profissionais da área, oferecem
conhecimentos especializados para alcançar, ou auxiliar seus colaboradores para
que alcancem as tarefas de gerenciamento de desempenho. Desenvolver pessoas
não é apenas desenvolver novas habilidades; é o desenvolvimento da capacidade e
da vontade de adaptar-se. Em função disto, as empresas que ativamente procuram
desenvolver seu pessoal sobrevivem

e

prosperam. As que não

o fazem,

normalmente são as primeiras a dar-se mal.
0 objetivo do aprendizado e do desenvolvimento dentro de uma organização
é dirigir a energia para o aperfeiçoamento, de maneira significativa tanto para a
empresa quanto para

o indivíduo. Os sub-processos de aprendizado

e

desenvolvimento compreenderiam a:

•

Identificação de necessidades de aprendizado visando otimizar a

performance da empresa;
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•

Integração da oferta de aprendizado e desenvolvimento com

oportunidades de planejamento de carreira, onde as pessoas
assumem responsabilidade pelo seu crescimento individual;
•

Desenvolvimento do conhecimento

e das habilidades para

garantir o melhor custo-beneficio e máximo retorno dos investimentos
em aprendizado e desenvolvimento.
•

Desenvolvimento de programas educacionais de gerenciamento

e liderança.

Para tais procedimentos e resultados positivos, é preciso conhecer a cultura
da empresa e quando trata-se de "cultura da empresa", geralmente há uma
surpreendente disparidade entre as percepções dos altos executivos e as dos outros
funcionários. A alta direção geralmente focaliza sua atenção no ambiente externo e
tem uma visão idealizada do que acontece internamente, tendendo a ver a cultura
da empresa como uma sociedade igualitária com alto nível de ética e respeito pelas
pessoas, onde há pouca pressão para adaptar-se, alto nível de participação na
tomada de decisões, liberdade para expressar idéias, alto nível de trabalho em
equipe e incentivo para enfrentar riscos.
Por outro lado, os funcionários As vezes vêem a organização de modo bem
diferente. Para eles, a organização caracteriza-se por decisões tomadas de cima
para baixo, informações censuradas, pressão para adaptar-se, autonomia limitada,
práticas empresariais pouco éticas e uma organização hierárquica dominada por
aqueles que têm "berço". Nestes casos, não é de estranhar que a diretoria seja
geralmente vista como a que toma decisões mal-planejadas, ou, quando não,
absurdas.

Só

A pesquisa de opinião dos funcionários é uma das maneiras mais eficazes de
introduzir prontidão para mudanças continuas e lançar iniciativas organizacionais
que terão forte impacto. É cada vez mais claro, para os lideres eficazes, que as
decisões são tomadas e as ações executadas dentro do contexto da cultura da
empresa. Embora não se possa quantificar inteiramente a cultura, a pesquisa
proporciona os elementos que podem levar as decisões melhores e ações mais
eficazes, destacando-se aspectos como:

•

Até que ponto seus funcionários "sentem-se donos" dos

objetivos de negócios da empresa.
•

Até onde eles têm (ou não) um viés quanto à ação.

•

Premissas culturais sobre as práticas da supervisão.

•

Até que grau os funcionários consideram os colegas como co-

responsáveis pelo alto desempenho.
•

Barreiras à comunicação, à colaboração ou à liderança eficiente.

•

A combinação especifica das questões de desempenho em sua

organização.
•

Medir atitudes, comportamentos e premissas culturais que

influenciam atitudes e comportamentos.
•

Identificar a raiz das causas relativas à confiança, liderança,

trabalho de equipe, retenção, inovação, entre outras.
•

Questões que demonstrem como melhorar o desempenho.

Beneficios da Pesquisa de Opinião dos Funcionários:
•

Liderança fortalecida.
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•

Decisões mais inteligentes.

•

Melhor trabalho em equipe.

•

Maior confiança e colaboração.

•

Aumento de percepção e "sentimento de posse".

•

Mais responsabilidade pelo desempenho.

A liderança fortalecida pode fazer uma grande diferença e sua importância
esta intensificando-se, no que se refere ao sucesso organizacional. Entretanto,
muitas organizações ainda conhecem pouco sobre as qualidades e a pratica de uma
liderança organizacional eficiente e do gerenciamento de mudanças e de pessoas.
Os principais benefícios de urna mudança organizacional positiva são:

Para o Indivíduo

Para a Organização
•

Visão focalizada.

•

Resultados

negócio

de

•

Crescimento profissional.

•

Melhor

relacionamento

entre

mensuráveis.

gerentes e colegas de trabalho.

•

Foco mais nítido no cliente.

Compreensão mais clara dos

•

Metas e objetivos compartilhados

estilos individuais de trabalho e

em equipe.

das motivações do grupo.

•

Força de trabalho motivada.

•

Melhor trabalho em equipe

•
e

melhores comunicações.
•

Novas

formas

de

perceber e desempenhar.

pensar,

Ambiente melhor e mais unido da
equipe de trabalho.

SS

Contudo para enriquecimento deste trabalho, procuramos fazer um estudo de
caso com a empresa M. A. V. Comércio e Instalações Ltda, aplicando um formulário
e/ou questionário de avaliação dos fatores de desempenho (ver Apêndice A), do
qual fora aplicado as 09 (nove) lojas filiais, especificamente aos colaboradores
operacionais de vendas (vendedores/gerentes), totalizando em 90 respostas
adquiridas (conforme o roteiro de pesquisa listado no Apêndice B). A seguir,
veremos os resultados totais (em percentual) dos fatores de desempenho
questionados.

5.2

Análises Positivas

0 formulário contém 15 perguntas e como opções de resposta tem:
(O ) Ótimo — Desempenho acima do esperado;
( B ) Bom - Desempenho satisfatório ou esperado.
( R ) Regular — Desempenho abaixo do esperado;
( D ) Deficiente — Desempenho muito abaixo do esperado.

A seguir veremos os fatores 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14 e 15, que obtiveram
respostas positivas Bom e Ótimas e suas respectivas análises.

Fator 1. Motivação:

Entusiasmo e interesse demonstrados no desempenho das atividades
D

R

B

0

2%

3%

53%

42%
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Sendo uma empresa de cunho familiar, a M. A. V. Comércio e Instalações Ltda,
possuem em seu quadro funcional, vários colaboradores que prestam serviços a
casa há mais de 10 anos, muitos até logo após a sua fundação e outros que são
mais jovens tanto na idade quanto na sua recente contratação. São duas
extremidades que servem de base em suas operações contando com a experiência
de um lado e a inovação do outro. Isso num contexto harmônico é a mistura ideal
para o sucesso.
Os colaboradores que participaram da pesquisa, ao responderem com 53% Bom
e 42% ótimo são profissionais com experiência na área de vendas, gostam do que
fazem e são familiarizados com o ambiente em que trabalham, esse alto percentual
deve-se aos funcionários mais antigos.

Fator 2. Aptidões Especificas:

Conhecimentos demonstrados na realização das tarefas.
D

R

B

0

1%

1%

68%

30%

Poucas empresas têm exatamente as pessoas que desejam, fazendo
exatamente bquilo que é necessário. Pode se tomar alguma providência a esse
respeito ou simplesmente ignorar o assunto. Se ignorado, certamente aumentará a
distância entre o que se precisa que as pessoas façam e o que elas realmente
fazem.
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Da mesma forma, somente algumas pessoas estão exatamente no cargo que
gostariam, fazendo as coisas que sabem fazer melhor, é o que demonstra a
M. A. V. Comércio e Instalações Ltda com os percentuais de 68% Bom e 30% Ótimo,
definidos pelos colaboradores devido aos seus conhecimentos com relação as suas
atividades.
Se a empresa ignorar isto, pode perder sua força de trabalho, ou acabar ficando
com pessoas desinteressadas e entediadas na hora em que mais precisar delas
para adotar novas idéias ou fazer mudanças. Muita gente deixa o trabalho por não
ser treinada ou desenvolvida

Fator 3. Aprendizagem:
Facilidade com que compreende, retém e utiliza o que [he é transmitido.
D

R

B

0

1%

6%

26%

67%

Fator 4.Iniciativa e Desembaraço:

Capacidade de procurar soluções, sem prévia orientação.
D

R

B

0

15/0

9%

49%

41%

As respostas do Fator 3 — Aprendizagem: Facilidade com que compreende,
retém e utiliza o que lhe é transmitido, mostra que os funcionários de vendas são
profissionais atualizados e bem instruidos referente aos produtos de comercialização
(67% Ótimos) — mesmo porque, como a M. A. V. é uma empresa que comercializa
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materiais elétricos

e presta de serviços de instalações dos mesmos —

é

extremamente necessário de que todos da área operacional estejam muito bem
familiarizados e atualizados, com capacidades suficientes em solucionar problemas 49% Bom e 41% Ótimos -, sem prévia orientação, o que economiza tempo para
outras tarefas de igual importância e qualifica ainda mais os serviços da empresa na
agilidade e segurança em suas operações; Conforme dados do Fator 4. Iniciativa e
Desembaraco.
Oferecer conhecimentos especializados para executar, ou contribuir para que
seus vendedores executem suas funções com o máximo de aperfeiçoamento,
através do treinamento e atualizações são, de fato, as melhores soluções.

Fator 5. Responsabilidade:

Compromisso com as tarefas realizadas e com a equipe de trabalho.
D

R

B

0

1%

8%

36%

55%

Um sistema de comunicação de alto desempenho depende da participação
oportuna, enérgica e competente de todos os funcionários da organização. Cada
funcionário possui um papel na comunicação e alguns têm múltiplos papéis. Todos
os funcionários devem ter suas responsabilidades claramente definidas para a
comunicação vertical (para cima e para baixo) e para a comunicação lateral
apropriada ao cargo de cada um. Essas responsabilidades devem tratar
explicitamente de como receber e enviar informações,

bem como construir

relacionamentos que levem as comunicações rápidas, plausíveis e estratégicas. As
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responsabilidades devem especificar que tipo de informação deve ser comunicado a

quem, quando, como e por quê.
É uma forma de integração funcionário e empresa, a partir do momento que

define as responsabilidades de cada colaborador e o coloca como peça importante
ao alcance dos objetivos da mesma; assim firma com este colaborador

um

compromisso. Sendo que para o sucesso da realização de suas tarefas, é
necessário um forte sistema de gerenciamento e comunicação para a formação de

uma forte equipe de trabalho. Quanto a isso, a empresa em estudo, apresenta
ótimos instrumentos na realização deste fator, ao constatar na opinião de seus

colaboradores 55% das respostas.

Fator 6. Cooperação:

Atitude junto ás outras pessoas, contribuindo para o alcance dos objetivos.
D

R

B

0

3%

8%

39%

50%

A estrutura e o processo de comunicações internas devem refletir o fato de que a
comunicação é um meio de alcançar o sucesso e não um fim em si. 0 propósito
fundamental da comunicação no trabalho é aprimorar o desempenho dos negócios
da organização. A comunicação so terá sucesso se permitir e incentivar que os
funcionários alinhem seu trabalho à intenção estratégica da organização. A
responsabilidade

e ferramentas para a

comunicação

estratégica devem ser

distribuídas por toda a organização, para que cada funcionário seja parte integrante
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do processo. A função desse processo é former alianças com as equipes gestoras
das unidades operacionais.
No caso do resultado do Fator 6. Cooperação, mostra que esse processo vem
sendo realizado e otimizado pelos vendedores que mostram atitude e contribuição
aos objetivos estratégicos da empresa M. A. V. Comércio e Instalações Ltda.

Fator 7. Disciplina:

Como compatibiliza as instruções, normas e regulamentos com o desempenho
funcional.
D

R

B

0

1%

8%

41%

50%

Fator 8. Capacidade de Comunicação:

Eficiência, clareza, precisão e coerência com que se comunica.
D

R

B

0

1%

13%

56%

30%

Ao reconhecer o papel vital de cada funcionário nas comunicações, as
organizações devem assegurar-se de que todos os funcionários possuam a
e o

capacidade, as ferramentas
responsabilidades. Preparo

e

apoio para desempenharem suas

treinamentos adequados dependerão das

necessidades especificas do setor, do indivíduo e da organização; em qualquer
caso, proporcionarão capacitação para que pessoas ocupadas comuniquem-se de
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forma eficiente, com clareza, precisão e coerência, é o que apresenta as respostas
com relação ao fator 8. Capacidade de Comunicação — Bom 56% e Ótimo 30%.
0 apoio à comunicação deve incluir um fluxo de informações estratégicas,
horários, canais de comunicação com níveis superiores

e instalações físicas

propicias á boa comunicação; acima de tudo, deve incluir respeito e boa-fé. Sem
este alicerce, a organização não pode esperar que as pessoas se comuniquem de
maneira oportuna e clara, com a credibilidade que é essencial.
A comunicação precisa ser crivei e inteiramente consistente com a conduta e
compatibilizada com as instruções, normas e regulamentos da organização.
sucesso de uma organização depende dos esforços inteiramente alinhados,
inspirados e baseados em princípios sólidos por parte de seu pessoal (Fator
Disciplina — 41% Bom e 50% Ótimo). A comunicação pautada por dignidade e
respeito mútuos, porque cria relações de confiança e responsabilidade entre as
pessoas, é fundamental para estes esforços e, portanto, para

o sucesso da

empresa.

Fator 9. Estabilidade Emocional:

Controle emocional em situações inesperadas ou difíceis.
D

R

1%

12%

_

B

0

57%

30%

0 maior objetivo da gestão de vendas 6, com certeza, obter e manter a
motivação da equipe de vendedores. Os vendedores motivados são mais criativos,
responsáveis, autônomos, detêm o autocontrole, em situações inesperadas ou
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difíceis — como são os colaboradores dessa pesquisa, segundo os resultados de
57% são Bons e 30% são Ótimos quanto a sua estabilidade emocional - e estão
sempre crescendo pessoalmente. São participativos e comprometidos com os
resultados consensualmente estabelecidos pela organização ou pelo grupo. São
profissionais e integram equipes vencedoras, as que estão sempre cobrindo
estimativas.
Com certeza, este é o resultado mais desejado por uma "gestão lider em uma
organização humanizada, participativa e democrática".

- o entre Setores:
Fator 10. Rein d

Eficiência, rapidez e clareza nas informações e operações solicitadas.
D

R

B

0
,

6%

16%

48%

30%

Fator 11. Setor de Contabilidade:

Apresentam conhecimentos, prontidão e eficiência suficientes para corresponder
às necessidades do seu setor.
D

R

B

0

6%

16%

63%

15%

Informação é a moeda da comunicação, e o fluxo rápido e estável de
informações estratégicas enriquece e dá poder a uma organização. As organizações
precisam alimentar e sustentar o fluxo sistemático de informações plausíveis,
sensatas, oportunas e relevantes — de cima para baixo, de baixo para cima e através
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de toda a sua estrutura — de maneira a utilizar todos os seus recursos na execução
de sua intenção estratégica. Isto requer o compromisso total da liderança, a
aplicação da tecnologia adequada e ampla participação e apoio dos funcionários.
No que diz respeito da relação entre setores, os funcionários responderam ao
questionário ser 48% Bom e 30% Ótimo a eficiência, rapidez e clareza nas
e operações

informações

solicitadas. Com relação especifica ao setor de

contabilidade o índice se concentra no desempenho dentro do esperado, em 63%
das respostas, com a explicação de que são maiores os contatos com a área fiscal
devido às consultas de notas de entrada (compras de fornecedores) e saída (vendas
de mercadorias).
0 fluxo de informações para os níveis superiores é critico; a receptividade da
liderança às informações, tanto as positivas quanto as negativas, que lhe chegam de
patamares inferiores é um reflexo da confiança que ela deposita em seu pessoal.

Fator 14. Auto Avaliação I:
Sua relação com a empresa atualmente.
D

R

B

0

3%

13%

51%

33%

Fator 15. Auto Avaliação II:
Seu desempenho na função hoje.
D

R

B

0

3%

3%

60%

34%

,

A base da cultura de uma organização são as premissas, valores

e

procedimentos operacionais de seus fundadores, as qualidades e características das
pessoas que trabalham na organização e as respostas da organização a eventos e
desafios.

A cultura é perpetuada e transmitida por:
•

Declarações formais de filosofia e valores da organização.

•

Seu desempenho, sistemas de promoção, desenho e estrutura da
organização.

•

Seus sistemas e procedimentos (como as coisas são feitas).

•

Seus critérios de recrutamento, seleção e desligamento.

0 desafio de cada organização é analisar sua cultura atual e modifica-la
constantemente, em resposta aos desafios internos e externos. Os elementos de
uma cultura, que podem ter sido eficazes e essenciais em certa ocasião, podem terse tornado os próprios elementos culturais ineficazes e desfavoráveis em outra.
Organizações de sucesso estão sempre reagindo a constante mudança nos
eventos de negócios que exigem adaptação

e impulsionam as modificações

culturais. Alguns deles são:
•

Atrair e reter talentos.

•

Fusões, aquisições e alianças.

•

Novas tecnologias, produtos ou serviços.

•

Rotatividade de executivos.

•

Planeiamento da sucessão.

•

Renovação organizacional.
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•

Administração do crescimento.

.

Globalização.

A principal, neste caso, é a de atrair e reter talentos, para tanto os aspectos
importantes da cultura de uma organização deve apresentar:

•

Confiança na Administração: Inspirada por sua visão e objetivos futuros e

as oportunidades da organização; claramente associando recompensa

e

reconhecimento com contribuição e desempenho; sendo modelo dos valores
e criando maior significado.
•

Compromisso de Longo Prazo com os Funcionários:

Por apoiar o

crescimento e desenvolvimento dos funcionários e por apoiar lealdade e
compromisso.
•

Organização Voltada ao Desempenho: Solicita opiniões e faz avaliações

consistentes; enfatiza a excelência e mede e recompensa o desempenho.
•

Organização que 136 Suporte: Confia e valoriza os funcionários; apoia o

trabalho de equipe; enfrenta os conflitos e compartilha informações.
•

Empreendedorismo: Valoriza o risco prudente; não é conformista, há

liberdade de expressão e recompensa a inovação e a criatividade.
•

Remuneração:

Remuneração adequada e justa; comparável

a outras

organizações similares, sendo que o desempenho afeta a remuneração.

A M. A. V. Comércio e Instalações Ltda, apresenta vários destes aspectos
listados; porém com algumas ressalvas, segundo a opinião de seus funcionários em
nossa pesquisa com referência aos Fatores 14 e 15 de Auto Avaliação — na relação
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para com a empresa e seu desempenho. A seguir veremos em que fatores a
empresa apresentam graves deficiências.

5.3 Análises Negativas

0 formulário contém 15 perguntas e como opções de resposta negativas tem:
( R ) Regular — Desempenho abaixo do esperado;
( D ) Deficiente — Desempenho muito abaixo do esperado.
A seguir veremos os fatores 12 e 13, que obtiveram respostas negativas e suas
respectivas análises.

Fator 12. Incentivo Profissional:

Sistema de recompensa, premiações e promoções.
D

R

B

0

23%

39%

33%

5%

Fator 13. BeneficiosNantagens:

Convênios médicos e associações, participação de lucros, gratificações diversas.
D

R

B

0

21%

46%

30%

3%

Atrair os funcionários certos para os cargos certos é o primeiro desafio. Retêlos e motivá-los, combinando seus próprios objetivos de carreira com os de sua
empresa, é o segundo.
0 recurso critico no mundo competitivo de hoje é gente talentosa. Encontrar e
manter os melhores funcionários necessários para o sucesso é um dos maiores
desafios que as empresas enfrentam hoje. Apesar dos custos com a rotatividade,
não são muitas as empresas que são donos de uma estratégia abrangente para
salvaguardar seus recursos mais valiosos.
Geralmente só se pensa na retenção de talentos depois do fato consumado —
quando o funcionário pede demissão. A retenção deveria ser uma prioridade próativa e constante, que inclui medidas para assegurar o compromisso de longo prazo
do funcionário, ao invés de tentativas reativas para reverterem pedidos de demissão.
Atrair e reter talentos é parte integrante para o sucesso e a sobrevivência da
empresa. Isto não se resolve somente com salários justos

e mais incentivos

(necessários também à motivação). A solução consiste, também, em transformar a
organização inteira para criar um ambiente em que as pessoas queiram entrar e
permanecer.
Com relação aos Incentivos Profissionais e aos Benefícios e/ou Vantagens, o
objetivo de ter sistemas de cargos, salários, benefícios e

recompensa,

adequadamente alinhados é de efetivamente atrair e reter funcionários empenhados,
que trabalharão com dedicação para alcançar as metas de negócios, porque vêem a
correlação entre seu futuro e o futuro da empresa.
Portanto a M. A. V. Comércio e Instalações Ltda, apresenta, segundo seus
funcionários, uma deficiência quanto a esses fatores, com a explicação de que não
se tem um sistema de recompensa estruturado, de que as premiações são
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esporádicas, conforme as campanhas definidas anualmente e que não existe uma
política de carreira e de cargos para adotar o processo de promoções. Essas
deficiências fora acusados pelos novos profissionais (recém contratados)

e

confirmado pelos que já estão há anos na empresa, com a complementação de que
muitos dos benefícios citados existiam numa gestão anterior, mas que na atual
foram todas excluidas, com o intuito de redução de despesas, ficando apenas as
premiações conforme as campanhas de vendas.

5.4

Proposta de Motivação permanente

A proposta a ser apresentada a seguir, são sugestões para implementação da
linha existente de motivação, de forma a transformá-lo em uma política de sistema
de recompensa operacional, formulada em conjunto com seus gerentes da área,
visando uma melhor estratégia operacional em atingir os objetivos da organização.
As empresas que promovem um conjunto de recompensas formais e
informais que estão na sua tecnologia organizacional, no caso deste trabalho — na
área de vendas - no seu estilo predominante de liderança e na sua cultura. Essas
recompensas afetam fundamentalmente as possibilidades de satisfação ou não das
necessidades do vendedor, sendo, portanto, fatores vitais A motivação

e

desenvolvimento dos profissionais de vendas.
Todas as necessidades motivacionais, como as fisiológicas (remuneração
justa e correta), as de segurança (plano de carreira, assistência 6 saúde, entre
outras), de reconhecimento social (participação em grupos e associações) e estima
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(elogios, promoções, atenção, respeito), são extrínsecas. Isto 6, são geradas
externamente aos vendedores.
As recompensas intrínsecas, ao contrário, são geradas pela própria pessoa.
A gestão

de vendas pode instituir vários

programas que busquem gerar

recompensas extrínsecas, tais como: bom comissionamento, capaz de permitir uma
correta remuneração, prêmios em dinheiro ou bens materiais significativos, cursos,
planos de carreira, entre outras. Tudo isso é possível e, geralmente, é realizado na
maioria das organizações.

No entanto, a verdadeira e única motivação é a intrínseca. É a de autorealização. 0 que fazer e como agir, então, para aumentar as recompensas

intrínsecas, uma vez que esta motivação só pode ser gerada pelo próprio vendedor
ou indivíduo, e, consequentemente, não é atendida de fora, pela empresa ou pelos
lideres? É ai que entra a competência da gestão. Os dirigentes devem remover as
condições restritivas a auto-realização dos vendedores.

Deve ser observado que a gestão de vendas, ao dirigir suas atitudes para
gerar recompensas extrínsecas, deve, principalmente, orientar esforços para que a
motivação intrínseca seja atendida, prioritariamente. Somente a motivação intrínseca
permite que vendedores e seus grupos aumentem os níveis de autonomia,
participação, autocontrole, autodesenvolvimento e criatividade, resultados desejados

por qualquer organização.

Como agir e o que fazer para obter um estado

motivacional permanente:

1- administrar por objetivos: integrar as necessidades da organização de
atingir suas metas de resultados e crescimento, com as necessidades das pessoas,
dirigentes e vendedores, de contribuir para o seu próprio desenvolvimento pessoal.

103

A gestão e os vendedores devem definir, conjuntamente, as metas da empresa, as
áreas principais de responsabilidade de cada colaborador, em termos de resultados
que deles esperam, estabelecendo parâmetros que permitam avaliar a contribuição
de cada integrante da equipe. 0 processo é participativo e exercita a busca do
consenso. Este consenso pratica o Compromisso Grupal, o envolvimento geral dos
vendedores com os projetos de trabalho

e seus objetivos,

o incentivo

e

possibilidades de autocontrole e de autodesenvolvimento. A administração por
objetivos é um excelente exercício de participação e busca do consenso que deixa
bem claro que há possibilidade através de estilos organizacionais, estilos de
liderança, o autocontrole e a criatividade dos vendedores e das equipes. É, enfim,
uma forma promissora de operacionalizar uma democracia organizacional.
2- Eliminar os fatores de insatisfação no trabalho: as condições para o
bom exercício da função, o status, a segurança, a remuneração, a comunica cão, a
falta de participação, a intolerância, a falta de respeito, a falta de reconhecimento da
competência, entre outras; Estimular os fatores motivacionais: o de auto-realização,
trabalho desafiante, maior responsabilidade, crescimento e desenvolvimento. As

tentativas de criar climas que limitam-se a aspectos extrínsecos, exclusivamente
ligados ao TER (necessidades fisiológicas e de segurança), quando muito, podem
prevenir insatisfações. Propiciar um verdadeiro clima de vitalidade e saúde do
desenvolvimento dos grupos de vendas e vendedores requer um permanente
estimulo aos fatores motivacionais intrínsecos.
3- Permitir que as pessoas exercitem o direito inalienável da liberdade:
de opinar, de participar, de criar, de planejar, de discordar, de conhecer, de errar e
de acertar, entre outras, para obter a contrapartida da responsabilidade. Se desejar

trabalhar com pessoas responsáveis, não lhes cerceie a liberdade. A
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responsabilidade é a conseqüência da liberdade. Um bom exercício de estimulo a
prática da liberdade é incentivar o vendedor a elaborar suas estimativas de ganho e
de vendas. Transferir conhecimentos sobre tudo

e permitir que ele escolha o

caminho que desejar. Estimular a pratica do livre arbítrio. Tomar decisão é assumir
responsabilidade.
4- Aproveitar as reuniões matinais e de fim de tarde para praticar os
fatores de interação social através de exercícios Weis de dinâmica de grupo -

Os grupos das equipes definem um objetivo e discutem a busca do consenso,
exercitando os fatores de interação social: tolerância mútua, comunicação total,
respeito reciproco, participação, cooperação, antipatia e simpatia.
5- Redesenhar as funções de vendedores e dos demais envolvidos corn
o grupo de vendas - 0 que se propõe é aumentar nas funções descritas as

possibilidades de interesse e desafio, maior responsabilidade, e assim oferecer
maior campo de enriquecimento e desenvolvimento. Encontrar, em frente, um campo
para a auto-realização. Os principais fatores considerados na análise e redesenho
das funções dos vendedores são: interesse e desafio do trabalho, responsabilidade
compatível, oportunidade de consecução de objetivos, oportunidade de autocontrole
(através de retroalimentação direta de informação sobre o andamento do trabalho) e
chances de autodesenvolvimento (implementação de um sistema de gestão de
informações — transferência permanente de conhecimentos).
6-

Estimular

o

mudanças volutivas,

crescimento individual através dos processos de
que proporcionam o comportamento amadurecido -

Eliminar o uso de fatores condicionantes (ordens, imposições, regras, normas, a falta
de consenso, entre outras), geradores do comportamento infantilizado: dependentes
e inseguras.
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Para tanto, gerenciar pessoas vem antes, durante e depois da administração
do capital ou da administração de qualquer outro recurso empresarial como
máquinas, equipamentos, instalações, clientes entre outras; eis então a
Contabilidade Gerencial como uma forte indumentária para esse processo — a
evolução do Capital Humano e das organizações. As empresas bem sucedidas
deram-se conta disso e voltaram para seus funcionários, como os elementos
alavancadores de resultados dentro da organização.
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6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Aparentemente, uma das areas empresariais que mais tem sofrido
mudanças nestes últimos tempos é a Contabilidade gerencial — Controladoria —
principalmente no que diz respeito a Gerenciamento de pessoas. Mudanças essas,
de configuração e de postura — tais como — o gradativo compartilhamento da
responsabilidade de certos procedimentos de seleção, treinamento, avaliação

e

remuneração do pessoal com os demais gerentes de area, pois referente à atuação
dessa area ainda permanece inalterada em sua essência na grande maioria de
nossas empresas, ou seja, questões como recrutamento e seleção, cargos e
salários, benefícios sociais, treinamento, avaliação de desempenho e de potencial,
higiene e segurança, planos de carreira e folhas de pagamentos continuam sendo
praticados exatamente da mesma maneira como foram nos últimos vinte ou trinta
anos.
Segundo Chiavenato (1996), a area de gerenciamento de pessoas dispõe de
um enorme potencial de melhorias e uma formidável oportunidade para mudanças.
Mudanças dentro da area, sobretudo para que esta possa vir a ser o agente central
de transformações dentro da organização. Mudanças endógenas na area e que
possibilite mudanças exógenas na empresa.
Ele ainda ressalta que essa situação é uma conseqüência da conjunção de
alguns fatores, como

o

fato de que durante muito tempo cultuou-se,

demasiadamente, o capital financeiro como o principal recurso das empresas.
Pensava-se que as mesmas fossem principalmente constituídas de dinheiro: o
recurso fundamental para proporcionar a aquisição de todos os dema i s recursos
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empresariais. No entanto, muitas organizações com elevado nível de capital
financeiro simplesmente desapareceram nestes tempos de instabilidade econômica.
A realidade é que as empresas são, basicamente, constituídas de pessoas,
mas estas nunca foram adequadamente utilizadas e motivadas e, por isso, a maior
parte das empresas administra hoje uma pesada herança do passado: pessoas
acomodadas e acostumadas a um desempenho mediocre e burocrático sem
nenhuma criatividade ou inovação. Na realidade as empresas são
fundamentalmente constituídas de inteligência, algo que somente as pessoas
possuem.
Administrar a inteligência

é extremamente mais barato do que tocar a

empresa exclusivamente com a força do capital, sendo que essa força depende da
força humana. 0 capital somente sera bem aplicado quando for inteligentemente
bem investido e administrado.
No que consistia a problemática desse estudo, em desenvolver um trabalho
que vise abordar e analisar as vantagens da implantação de uma política de
motivação profissional na empresa M.A.V. Comércio e Instalações Ltda, e até que
ponto ela é favorável no crescimento da empresa e de seus resultados finais, a
pesquisa e o presente trabalho responde que a empresa possui uma linha de
motivação indireta, no qual mantém um desempenho, em geral, dentro das
expectativas devido a alta estima e nível dos profissionais que constituem seu
quadro funcional operacional.
Quanto ao objetivo geral apresentado, consistia em apresentar um modelo de
sistema de recompensa e o seu papel no controle da empresa, frente as mudanças
nas relações empresa x trabalhador e ao avanço do capital intelectual e humano na
area de contabilidade gerencial; o conteúdo apresentado demonstrou a importância
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atualmente do chamado Capital Intelectual e Humano como o verdadeiro valor de
urna organização, que merece atenção em meio As mudanças organizacionais
constantes no mundo dos negócios apresentou também, os processos que servem
de base para um forte sistema de recompensa numa organização.
A fim de concretizar o objetivo geral deste trabalho, foram apresentados
conceitos e teorias, que serviram de explicação e base dos seguintes objetivos
específicos apresentados:

a. 0 papel da Contabilidade Gerencial na organização;
b. A importância do Capital Humano nas organizações;
c. Destacar fatores que afetam a motivação individual;
d. Identificar a criação de vantagens competitivas gerando um ciclo
motivacional (participação, capacitação

e

educação

dos

funcionários no projeto SCGC).

Dentro dessas condições inicialmente apresentadas como principio para a
realização deste trabalho, acreditamos terem sido todas atendidas de forma clara,
direta e embasadas em autores renomados em nossa área contábil, tendo em vista
que são poucas as literaturas sobre Contabilidade Gerencial, por ser um assunto
recente no Brasil. Já da proposta de um modelo de sistema de recompensa,
segundo a pesquisa aplicada aos colaboradores da área de vendas, a deficiência
apresentada pela empresa seria quanto ao incentivo profissional, devido As
premiações serem esporádicas conforme campanhas anuais; e no que diz respeito
às vantagens e benefícios referentes a convênios médicos

e

associações,

participação de lucros, gratificações diversas, que simplesmente não existem, e seria
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uma forte alavanca para uma maior realização profissional de seus colaboradores e
conseqüentemente maior desempenho.
Constatou-se que a empresa não possui uma política de carreira, que visa a
valorizar as qualidades do tipo criatividade, iniciativa, gerenciamento de negócios e
soluções; o que aperfeiçoaria ainda mais seu quadro funcional e sua qualidade na
prestação de serviços e no atendimento. Uma política de carreira, seleciona os mais
capacitados e incentiva outros a crescerem, se dedicarem, a ter como objetivo
profissional à realização dos objetivos da organização, e esta por sua vez, deve
manter os mesmos capacitados e atualizados através de treinamentos, bem
sucedidos financeiramente com uma cultura de cargos

e salários justos e

maximizados perante outras organizações similares no mercado. Com benefícios de
convênios médicos, previdenciários que possibilitam segurança para sua equipe e
seus familiares.
Esses são alguns exemplos, temos hoje pesquisas, feitas por revistas bem
conceituadas no pais, na área gerencial humana, que avaliam as empresas e seus
colaboradores, analisando o que as empresas, mais bem sucedidas, oferecem e
exercem atualmente para manter um quadro de excelentes profissionais causadores
de seu sucesso no mercado? 0 que, em sua maioria, tem como resposta a
valorização da inteligência e capacidade humana, de forma a mostrar aos seus —
sua real importância dentro da organização.
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GLOSSÁRIO
Análise da atividade — Abordagem para o controle das operações que envolve
aplicações de passos para melhora continua de uma atividade (também conhecida
como análise de valor).
Atividade — Unidade de trabalho, ou de tarefa, com objetivo especifico. Exemplos de
atividades são: atribuição e nota no exame de um aluno, emissão de um cheque da
Medicare e pintar um automóvel.
Balanced Scorecard — Sistema de gerenciamento e de avaliação que vê o
desempenho de uma unidade de negócios sob quatro perspectivas: financeira, do
cliente, do processo interno empresarial interno e da aprendizagem e crescimento.
Contabilidade Gerencial — Processo de produzir informações operacional e
financeira para funcionários e administradores. 0 processo deve ser direcionado
pelas necessidades informacionais dos indivíduos internos da empresa e deve
orientar suas decisões operacionais e de investimentos.
Controle administrativo — Processo de fornecer informação sobre o desempenho
de gerentes e de unidades operacionais.
Controle — Conjunto de métodos e instrumentos que os membros da empresa usam
para mantê-la na trilha a fim de atingir seus objetivos.
Controle do Processo — Atividade de avaliar o desempenho operacional, de um só
processo ou de toda a cadeia de valores, na satisfação das exigências dos clientes.
Controle estratégico — Processo de fornecer informação sobre o desempenho
competitivo completo da unidade de negócios, tanto do ponto de vista financeiro
quanto do ponto de vista dos clientes.
Controle operacional — Avaliação de controle sob a perspectiva de melhoria de
processo, ou ainda, processo de fornecimento de feedback aos funcionários e seus
gerentes, sobre a eficiência das atividades sendo executadas.
Controle organizacional — atividade de avaliar o desempenho da cadeia de valores
a partir das perspectiva dos objetivos organizacionais. Ferramenta que o sistema de
uma empresa utiliza para alcançar seus objetivos.
Controller — Executivo sênior de finanças e contabilidade que prepara e interpreta
as informações financeiras para os administradores, investidores e credores.
Eficiente — Processo caracterizado pela habilidade de usar o mínimo possível de
recursos para produzir alguma coisa.
Empowerment de funcionários — Para aqueles funcionários que estão bem
próximos dos processos operacionais, dos clientes e dos fornecedores, os gerentes
concede-lhes o direito de tomar decisões. Os funcionários são encorajados a
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solucionar problemas e a imaginar novas abordagens criativas para a execução das
tarefas e para satisfazer os clientes.
Fatores críticos de sucesso Elementos de desempenho exigidos para o sucesso
de uma empresa, por exemplo: para os clientes, serviços, qualidade e custo; para os
funcionários, satisfação no emprego e segurança; para os sócios e proprietários, um
adequado retorno dos investimentos; e para a comunidade, obediência às leis. Ou
sejam, elementos que geram lucratividade de longo prazo para as empresas, como
qualidade, prazo, redução de custos, inovações, atendimento ao cliente ou
desempenho do produto.
—

Fatores de satisfação Grupo de fatores, da teoria de Herzberg, que se relacionam
ao conteúdo da tarefa. Pensa-se que eles propiciam motivação quando o ambiente
para tal já tive sido apropriadamente preparado.
—

Filosofia administrativa que tenta eliminar todos os
Gestão de qualidade total
defeitos, desperdícios e atividades que não adicionam valor aos clientes; refere-se,
também, ao compromisso organizacional de satisfazer os clientes.
—

Indicadores críticos de desempenho Medidas de desempenho são usadas para
avaliar o desempenho de uma empresa em relação a seus fatores críticos de
sucesso.
—

Dados financeiros e operacionais sobre as
Informação gerencial contábil
atividades, processos, unidades operacionais, produtos, serviços e clientes da
empresa; por exemplo, o custo calculado de um produto, de uma atividade, ou de
um departamento, relativo a um período de tempo recente.
—

Valor monetário de recursos que uma organização libera na
Investimento
aquisição de um ativo de longo prazo.
—

Indivíduo que assume a iniciativa e o risco de realizar
Líder de mudanças
mudanças significativas na empresa.
—

Mensuração de desempenho
de uma cadeia de valores.

—

Mensuração do desempenho de uma atividade ou

Abordagem para a motivação
Modelo de recursos humanos da motivação
humana que enfatiza que os funcionários não acham a tarefa repreensível, possuem
conhecimentos para contribuir e são criativos.
—

Motivação

—

Interesse ou Orientação de uma pessoa em agir de certo modo.

Movimento das relações humanas Modelo de motivação humana que considera
que as pessoas têm muitas necessidades e aspirações no trabalho e que são
motivadas por outras coisas além do dinheiro.
—

Sistema de recompensa pelo desempenho para
Pagamento por desempenho
motivar o atingimento ou, até mesmo, exceder a meta.
—
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Participação nos lucros — Sistema de gratificação em dinheiro na qual a quantia
total disponível para distribuição como bônus em dinheiro é função do lucro formado
pela empresa ou de uma unidade dela.
Qualidade — Diferença entre o nível de serviços prometido e o realizado; obediência

ás especificações.
Recompensas extrinsecas — Recompensas, baseadas no desempenho que são

oferecidas ao indivíduo pela empresa.
Recompensas intrínsecas — Recompensas relacionadas à natureza da empresa e

ao projeto da tarefa que as pessoas experimentam sem a intervenção de ninguém.
Sistema de controle ético — Sistema que reforça as responsabilidades éticas de

todos os funcionários.
Motivação — Sistema de mensuração e de recompensa pelo
desempenho que propicia ao funcionário benefícios ou reconhecimento com base no
desempenho mensurado.
Sistema de

Sistema de contabilidade gerencial — Sistema de informação que relatam os

custos das atividades, processos, produtos, serviços e clientes da empresa que são
usados para uma variedade de tomadas de decisão e de melhorias das atividades.

APÊNDICES

APÊNDICE A

-

Questionário aplicado

FORMULÁRIO DE AVALIACÃO DOS FATORES DE DESEMPENHO

Nome (opcional):
Cargo:
Filial:
Tempo de serviço:
AVALIAÇÃO

Desempenho acima do esperado
Desempenho satisfatório ou esperado
Desempenho abaixo do esperado
Desempenho muito abaixo do esperado

(0)
(B)
(R)
(D)

Ótimo
Bom
Regular
Deficiente
Fatores

S

Avaliação
B
R

D
1. Motivação: Entusiasmo e interesse demonstrados no desempenho
das atividades.

2. Aptidões Especificas: Conhecimentos demonstrados na
realização das tarefas.
3. Aprendizagem: Facilidade com que compreende, retém e utiliza o
que lhe é transmitido.
4. Iniciativa e Desembaraço: Capacidade de pi-ocurar soluções,
sem prévia orientação.

5. Responsabilidade: Compromisso com as tarefas realizadas e com
a equipe de trabalho.

6. Cooperação: Atitude junto a outras pessoas, contribuindo para o
alcance de objetivos comuns.
7. Disciplina: Como compatibiliza as instruções, normas e
regulamentos com o desempenho funcional.
8. Capacidade de Comunicação: Eficiência, clareza, precisão e
coerência com que se comunica.
9. Estabilidade Emocional: Controle emocional em situações
inesperadas ou difíceis.
10. Relação entre Setores: Eficiência, rapidez e clareza nas
informações e operações solicitadas.
11. Setor de Contabilidade: Apresentam conhecimentos, prontidão
e eficiência suficientes para corresponder as necessidades do seu setor.
12. Incentivo Profissional: Sistema de recompensa, premiações e
promoções.

13 Benefícios/Vantagens: Convênios médicos e associações,
participação de lucros, gratificações diversas.
14 Auto Avaliação I: Sua relação com a empresa atualmente.
15 Auto Avaliação II: Seu desempenho na função hoje.

.

0

APÊNDICE B -

Totalizador das Respostas Recebidas

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS FATORES DE DESEMPENHO
Quantidade de respostas adquiridas: 90
Quantidade de questionários distribuídos: 116
Quantidade de Filiais participantes: 08
Quantidade de Filiais da empresa: 09

Ótimo
Bom
Regular
Deficiente

1

(0)
(B)

1

(R)
(D)

Fatores

AVALIAÇÃO
Desempenho acima do esperado
Desempenho satisfatório ou esperado
Desempenho abaixo do esperado
Desempenho muito abaixo do esperado

D
2%

Avaliação
R
B
53%
3%

0
42%

1%

1%

68%

30%

1%

6%

26%

67%

1%

9%

49%

41%

1%

8%

36%

55%

3%

8%

39%

50%

1%

8%

41%

50%

1%

13%

56%

30%

1%

12%

57%

30%

6%

16%

48%

30%

6%

16%

63%

15%

23%

39%

33%

5%

21%

46%

30%

3%

3%
3%

13%

51%

33%

3%

60%

34%

•

1. Motivação: Entusiasmo e interesse demonstrados no desempenho
das atividades.
2. Aptidões Especificas: Conhecimentos demonstrados na realização
das tarefas.
3. Aprendizagem: Facilidade com que compreende, retem e utiliza o
que lhe é transmitido.
4. Iniciativa e Desembaraço: Capacidade de procurar soluções, sem
prévia orientação.
5. Responsabilidade: Compromisso com as tarefas realizadas e com
a equipe de trabalho.
6. Cooperação: Atitude junto a outras pessoas, contribuindo para o
alcance de objetivos comuns.
7. Disciplina: Como compatibiliza as instruções, normas e
regulamentos com o desempenho funcional.
8. Capacidade de Comunicação: Eficiência, clareza, precisão e
coerência com que se comunica.
9. Estabilidade Emocional: Controle emocional em situações
inesperadas ou difíceis.
10. Relação entre Setores: Eficiência, rapidez e clareza nas
informações e operações solicitadas.
11. Setor de Contabilidade: Apresentam conhecimentos, prontidão
e eficiência suficientes para corresponder as necessidades do seu setor.
12. Incentivo Profissional: Sistema de recompensa, premiações e
promoções.
13 Benefícios/Vantagens: Convênios medicos e associações,
participação de lucros, gratificações diversas.
14 Auto Avaliação I: Sua relação com a empresa atualmente.
15 Auto Avaliação II: Seu desempenho na função hoje.

ANEXOS

AN EXO A - "WEG - BOAS RELAÇÕES DENTRO E FORA DA EMPRESA"

Empresas-modelo Weg

Boas relações
dentro e fora
da empresa
A catarinense Weg apóia os funcionários
que vão se aposentar e oferece treinamento
profissional a jovens da comunidade
Flaw() Costa

CATABi , , '.SE MARLENE Ladoux, de 52 anos, passou duas
décadas — das três em que
trabalhou com carteira assinada — Como auxiliar administrativa na
sede da Weg, maior fabricante de motores elétricos da América Latina. em
Jaraguá do Sul. Santa Catarina. A proximidade da aposentadoria, que deverá
acontecer no inicio de 2006, a assusta
um pouco. "Par= que esse dia não vai
chegar nunca e. quando se aproxima, a
genie até perde o sono, preocupada corn
a mudança", diz ela. A partir de magi)
deste ano, no entanto, as noites de Marlene puderam ser mais tranqüilas Foi
quando ela começou a participar das reunifies do programa Novo Começo, criado pela Weg para ajudar na transição
dos funcionários que astir) para se aposentar. Desde então, Marlene vem amadurecendo a idéia de montar uma farmacia com a filha.
Atualmente, 120 funcionários em
cinco das seis fábricas da Wag— em Jaraga* do Sul. Blumenau e Guaramirim,
em Santa Catarina, e em Guarulhos e
São Bernardo, na Grande Silo Paulo —
estão recebendo ajuda para a nova fase.
Muitos deles só vão se aposentar em um
ou dois anos, mas já começaram a se preparar. O programa crmsiste em palestras
com assistente social, nutricionista. psicólogo e urn diretor ou gerente de recursos humanos. A participação 6 voluntária, ocupa I hora do expediente e os fun-
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cionários também podem levar mulher,
marido e filhos. Juntos. recebem orientação sobre satide, a importância de se
manter ativo e administração do orçamento familiar. A empresa também programa encontros com seguradoras para
Saida da fábrica da Wag, em Jaragua do Sul:
ajudar am negociações coletivas para a
contratação de plarisol e Malwee. Os
nos de saúde e sejaraguaenses castuguro para o carro e
main trabalhar quapara a casa em conse toda a vida prodições vantajosas.
fissional em uma só
"Vimos que esse
empresa e. muitas
um momento imvezes, em família.
portante e decidiE, o cant, por
mos mostrar aos
exemplo, dos Lefuncionários que
dons. O marido de
eles não estão soziMarlene e dois de
nhos". diz Nei° da
seus irmãos , todos
Silva, presidente e
aposentados, trabaum dos donos da
lharam nu Weg duWeg. "Afinal, muirante 20 anos. Outos trabalham há
tros dois irmãos e
tanto tempo conosum cunhado são
co que são quase
seus colegas e dois
como parentes."
de seus filhas estão
A Wag, que tetrabalhando como
ve faturamento de Décio: "Reconheço que ainda
estagiários.
2,6 bilhões de reais precisamos melhorar"
Fundada em
em 2004, 6 a maior
1961 por Werner Ricardo Voigt, Eggon
empregadora de Jaragua do Sul. A comJoão da Silva e Geraldo Weminghaus.
panhia possui 10 000 funcionários cm
duas fábricas instaladas no local — quaque cederam suas iniciais ao nome da
empresa, a Weg construiu uma historia
se 10% da população total de 120 000
de forte relacionamento com a comunihabitantes da cidade, que também abridade. Todo ano, destina cerca de 2 miga outras indústrias , como as têxteis MaGUIA 05 BOA CIDADANIA CORPORATIVA • 2005

ANEXO A — "WEG — BOAS RELAÇÕES DENTRO E FORA DA EMPRESA"
(Continuação)

WEG
NOTAS
Desempenho da empresa nos sete itens
do questionário do guia
(as notas vao de zem a 70)

Valores e transparència
...

Funcionários
Meio ambiente
Fornecedores
Consumidoresiclientes
Comunidade
Governo e sociedade

Nota média

7,5
7
9,5
9,5
8,5
6
4,5
7,4

PONTOS FORTES

a mai or empregadora da cidade da apoio aos funcionários e à comunidade
lhões de reais a instituições locais, como o corpo de bombeiros, hospitais e sociedades culturais. Em dezembro. o comércio da cidade faz promoções especiais para os funcionários da empresa.
que em 2004 distribuiu 59,7 milhões de
reais como participação nos resultados.
No Centroweg, conhecido na empresa como Escolinha, jovens de IS a 18
anos fazem cursos técnicos com duração de três anos. Eles recebem uma ajuda de custo que varia de meio a um sae têm direito ao mesmo
Jário
plano de saúde dos funcionários e tamparticipação nos resultados. No
final do curso, o emprego está garantido. A Weg investe cerca de 1,8 milhão
de reais por ano no treinamento desses
jovens. Dos I 250 alunos que já passaram pela Escolinha desde 1968, quando foi criada, 65% permanecem na empresa. Um deles é diretor, sete são gerentes e 57 são chefes. Desde 2001, a
Weg também começou a empregar exdetentos, encaminhados pela Justiça de
acordo corn o perfil necessário para as
vagas abertas.
Hoje, quatro ex -presidiários trabaGUtA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA • 2005

lham na empresa. Todos foram acompanhados por uma assistente social e
um psicólogo nos tits primeiros meses
de trabalho. No caso de qualquer problema, eles podem recorrer — como todos os funcionários — ao Espaço Escuta, criado em 1985. No Espaço, uma
assistente social recebe funcionários para discutir seus problemas, tanto pessoais como profissionais. Caso prefiram o anonimato, podem enviar urna
mensagem eletrônica de um dos computadores instalados em totens colocados em diversos pontos da fábrica. Todos os meses, são atendidas aproximadamente 150 pessoas.
Os executivos da Weg ainda pretendem avançar em suas práticas de responsabilidade corporativa. Apesar de
saber que 11,7% de seus funcionários
costumam se dedicar ao trabalho voluntário , a empresa não os libera para essa atividade em horário de expediente.
Sem uma política de busca de eqUidade em cargos de che fia, a Weg tem apenas uma mulher entre os 72 gerentes.
As ações também estão basicamente
restritas à., iniciativas da área de recur-

• Assessora funcionários ria transição para
a aposentadoria
• Mantém psicólogos e assistentes sociais
disposição dos empregados para
discutir tanto problemas pessoais como
queixas sobre o trabalho
• 0 investimento em projetos para
minimizar o impacto ambiental das
fabricas triplicou nos últimos três anos

II

PONTOS FRACOS

• Tem apenas uma mulher entre os

72 gerentes. Não tem programa
para buscar equidade entre homens
e mulheres nos niveis gerenciais
• Não possui programa formal de incentivo
ao voluntariado entre os funcionarios
• 0 percentual de acidentes com
afastamento temporário vem
aumentando nos últimos ire's anos

o

SELOS E CERTSFICADOS

I 150 9001 I

[ISO 14001 I

sos humanos e ainda não mignuunt para
departamentos. "Reconheço
que ainda precisamos melhorar em vários aspectos". afirma Décio, o presidente. "Vamos discutir c ver como podemos corrigir essas falhas. Será quase
como uma converse etn família." •
53

ANEXO B - "EM BUSCA DAS BOAS IDÉIAS"

funcionários
Prática: Empreendedor Social J Empresa: Elektro

Pessoas com deficiência: funcionários dão apoio a projetos de inclusão

Em busca das
boas idéias
A Elektro estimula o empreendedorismo
social entre os funcionários
Alessandra Pereira

t 2003. A ELEKTROCRIOL C) PR&
mio Empreendedor Social pa ra
sclecionar e patrocinar as ações
sociais desenvolvidas pelos seus
funcionários nas regiões próximas da sede da companhia, em Campinas , e nos
oito escritórios regionais espalhados pelo estado de sat, Paulo. Não bastam :yenta( boas intenções para concorrer ao prémio. Os 2 500 funcionários da empresa
devem se reunir em grupos dc. no minim% cinco participantes e elaborar urn
projeto que atenda a trés criterios —custar aid 10 000 reais. poder ser implementado em ate um ano e ser facilmente disseminado. Os três primeiros colocados
recebem, respectivamente. 10 000 reais.

E
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A PRATICA
DADOS TÉCNICOS
Inicio
Investimento em 2005
(ern

rPdi$1

2003

30 000

PONTOS DE DESTAQUE
• Atinge dois públicos: funcionarios e
comunidade
• Estimula o desenvolvimento de
organizações de interesse público
• Os funcionários praticam suas ações
voluntárias durante o expediente

7 000 reais e 5 000 reais. Definidos os
vencedores, o instituto Elektro. brava
social da empresa, passa a monitorar as
- Decidimos montar o programa de premiaçáo porque percebemos
que muitos funcionários já realizavam
ações sociais na região". diz Luciana Alvarez. gerente de comunicação moresarial e msponmivel pela area de responsabilidade social da Elektro.
As três edições do premio envolveram
63 funcionários e 22 organizações parceiras. Aid o final de 2005, esses pmjeLos terão beneficiado cerca de 1 000 pessoas de maneira direta e outras 55 000
de maneira indireta. segundo a estimativa da empresa. A equipe vencedora em
2004. por exemplo , realizou uni censo
para identificar os portadores de quill,
quer tipo de deficiência no Guar*. no
litoral paulista. O objetivo d mapear o público-alvo para a ONG Sociedade Brasileira de Referencia em Educação Inclusiva (Sobrei que ajuda deficientes
físicos a ingressar no mercado de trabalhii naquela cidade. C) rastreamento 11,1
feito por meio de um questionário enviado com a conta de energia eletrica a
130 (XX) clientes. Foram identificadas 571
pessoas. -0 prémio possibilitou a realização do censo, permitindo que usassemos a estrutura de envio de comas da empresa". afirma Mário Henrique Vianna.
assistente de infra-estrutura da Elektro e
um dos membros da ONG Sobrei. - De
outra maneira o le% antamento seria muito mais caro e complexo."
Alguns projetos buscarn reduzir o l ispacto ambienta I da própria atividade dos
funcionários du empresa. O pri mint colocado na premiação cm 2005 propõe o
mapeaniento do que os funcionários da
unidade de Itanhaem. no litoral de Sao
Paulo. fazem com os residuos geradas no
ambiente de trabalho, como caixas de papelão e embalagens de fusível. A equipe
vencedora tem conto objetivo criar Uniu
cultura de reaproveitamento das materials
utilizados, como plásticos, metais. % idros
e pupdis. O grupo pretende tambern estimu lar os funcionários a tracer o lixo domestic° reciclavel para a empresa. objetivo vender o material a indústrias de
reciclagem e, com o dinheiro arrecadado. tomar o projeto auto-su.stentável.

•
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ANEXO C

- "A COMUNICAÇÃO E DIRETA"

Destaque funcionários
Pratica: Fale corn o Superintendente Empresa: Fiat

A comunicação é direta
Para melhorar a gestão, a Fiat incentiva o
diálogo entre os funcionários e o presidente
Renata Bernardis

OS PRIMEIROS MESES DE 2(X)5, LOIS
Francisco Chabot Olmo. especialista logístico da Fiat, estava realis ienie preocupado com a sua segurança
no caminho para o trabalho. Era época de
chuvas e, para chegar a fabrica da montadora, ele e outros colegas precisavam
enfrentar um verdadeiro endum diário no
trecho da 13R-3a1 que liga Belo Horizonte a .Betim, sede da Fiat. "Os buracos pareciam crateras e foram responsáveis por
muitas rodas quebradas e pneus estouradras", diz ele. "Por isso. gastávamos 2 horas percorrendo uns trajeto que não deveria levar mais qua 30 minutos."

N

Olmo resolveu, então , dividir sua
preocupação corn o paulistano Cledorvino Belini, presidente da subsidiária
brasileira da Fiat. Para isso, usou urn canal de comunicação qua, na maioria das
empresas, é meramente formal e pouco
utilizado: o Fale corn o Superintendente. que pode ser acessado pela intranet
da empresa. A atitude deu resultado. Belini entrou em contato com os órgãos
governamentais responsáveis pela rodovia e três meses depois ela entrou cm
obras de recapeamento e alargamento.
0 canal de diálogo com a presidência da Fiat foi criado em junho de 2004

e. desde então , foi acessado por I 8(1)
dos quase 9 000 funcionários da =presa. A maioria o utiliza para fazer sagesIdes relacionadas aos processos de produção — por exemplo, mudanças no design dos carros e melhorias nos itens opcionais. Perguntas sobre os mais diversos temas também são freqUentes. Belini já foi questionado, por exemplo. sobre os investimentos da Fiat em projetos ambientais e sobre a política de recursos humanos da empresa.
Belini também recebe elogios, ern icas. denúncias anônimas e pedidos. como o de recursos para que determinado projeto saia da gaveta. Como nem
todos os empregados trabalham com
computadores, a Fiat espalhou 13 quiosques pela fábrica para que todos pudessem se Manifestar.
0 sistema também é usado pelos funcionarios para convidar o presidente a
visitar suas areas de trabalho. Bel iii reserva um dia por mas para asses encontros. "Writer urn diálogo freqiiente cons
as pessoas na operação ajuda muito no
dia-a-dia da gestão". afirma ele. O Fale com o Superintendente foi uma criacão da subsidiária brasileira da Fiat, mas
a pratica vem chamando a atenção de
outras operações da empresa fora do pais
por causa de sua popularidade. E. para
que ela realmente renda resultados ,
preciso, segundo Belini, manter o consprometimento sempre. •

A PRATICA
DADOS TÉCNICOS
Inicio
investimento em 2005
(ern reais)

2004

150 000

PONTOS DE DESTAQUE
• Permite denúncias anbnimas
• Funciona como um termômetro
permanente das opiniões dos
funcionários e do clima da organização
Belini na fábrica com funcionarios: perguntas e sugestges sobre a prociuçáo
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