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Resumo
O trabalho  é parte de uma pesquisa em andamento que objetiva analisar os

modelos de medição de desempenho gerencial apresentados na literatura americana e
inglesa sobre o assunto.  A pesquisa objetiva identificar como as empresas medem e
gerenciam seu desempenho. Isto está sendo feito através da catalogação e classificação dos
indicadores utilizados nos modelos de medição de desempenho apresentados na literatura
voltada para empresas com fins lucrativos. Este trabalho apresenta um sumário dos
principais modelos de medição e dos principais focos de medição. A pesquisa restringiu-se
a livros impressos nos Estados Unidos e na Inglaterra nos últimos 15 anos. Os livros foram
selecionados dentre os que receberam maior destaque na área de medição de desempenho
gerencial. Estes foram submetidos a uma leitura criteriosa e comparativa, com o objetivo de
se identificar as convergências entre os vários modelos apresentados.

Palavras chaves: medição de desempenho, indicadores de desempenho,
contabilidade gerencial, performance.
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Abstract

The integrated system of information helps to map all steps of the planning and
management follow up processes enabling managers with a view of the processes and
action impact. It certainly needs to be supported by operational and accounting information,
therefore it has to have strategic information oriented to knowledge institutions that need
future-oriented strategic accounting.

The objective of this paper is to analyze the integration between the planning and
management follow up system with the accounting management information system of a
non-profitable National Scientific Research Center.

1. Introdução

1.1.  Apresentação e Objetivo

Uma visão integrada do processo de administrar implica em localizar,

adequadamente, o sistema de informações integrado ao processo gerencial de planejar e

acompanhamento gerencial.

Planejar significa voltar os olhos para o futuro, ou seja, definir hoje que resultados

devem ser alcançados e de que forma. A essência desse ato é a tomada de decisão, isto é, a

escolha entre alternativas. Por sua vez as alternativas apresentam-se conforme a

disponibilidade de informações.

Os planos estratégicos são destinados a definir ações que impactam o sistema

empresa no meio ambiente, com o objetivo de orientá-la para uma posição futura.

Os planos operacionais são voltados para a definição de objetivos e meios de ação

relacionados às operações presentes para a consecução de resultados futuros.

O conjunto de informações oportunas, de conteúdo confiável e adequado auxiliará

o processo de tomada de decisão. O planejamento empresarial requer informações de

variáveis externas ou exógenas e internas ou endógenas.

Assim, o planejamento exige um sistema de informações que retrate o ambiente

externo e interno da organização. O tratamento do sistemático dos mais diversos dados

externos, com todas as dificuldades de interpretação que lhe são peculiar e daqueles
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internos, cuja interpretação, em geral é mais facilitada, constituem a base do sistema de

informações. A integração conceitual e informativa, que requer alto grau de coordenação,

comporá a base de um sistema adequado de planejamento e controle das organizações.

Controlar, por sua vez, é a realização do acompanhamento gerencial mediante a

geração rotineira de relatórios que possibilitem a comparação entre os resultados obtidos

com aqueles previamente desejados.

Uma das concepções que melhor maximiza a utilização desses sistemas integrado

compõe a base da contabilidade administrativa ou contabilidade decisorial.

O objetivo deste artigo é analisar a integração do sistema de planejamento e

acompanhamento gerencial e do sistema de informações gerenciais contábeis de um centro

nacional de pesquisas científicas sem finalidade lucrativa.

1.2.  Descrição Institucional da Entidade

O Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) é um centro nacional de

pesquisas multidisciplinares, aberto a profissionais qualificados de qualquer nacionalidade,

de várias áreas do conhecimento, sem finalidade lucrativa.

O principal equipamento disponível no LNLS é a fonte de luz síncrotron. Esta é

uma das mais poderosas e completas ferramentas científicas existentes para estudar

materiais. Em todo o mundo, somente 14 países têm laboratórios com equipamentos deste

tipo. No hemisfério sul, só o Brasil reuniu a competência necessária para desenvolver um

projeto deste porte.

A Fonte de Luz Síncrotron é o conjunto de equipamentos destinados a produzir

uma luz de altíssima intensidade - a Luz Síncrotron -, que abrange o infravermelho, o

ultravioleta e os raios X, além da faixa da luz visível. As características dessa luz a tornam

uma ferramenta poderosa para permitir estudar as propriedades químicas, físicas e

biológicas de diversos componentes da natureza.

O LNLS tem por missão “atuar como instituição aberta, multidisciplinar,

promovendo e realizando pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologias que

contribuam para elevar o nível tecnológico e científico do Brasil.” (Estatuto Social, p. 02)

Durante 10 anos (1987-1997), o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e o

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) investiram na

implantação do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS).
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O Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) é considerado por Burgos

(Burgos, 1999; p.01) um dos mais importantes investimentos realizados nas últimas duas

décadas pelo governo brasileiro em ciência e tecnologia (C&T) civil. Com um investimento

estimado de US$ 50 milhões, o LNLS é um projeto relativamente barato se comparado a

outros projetos deste porte. Contudo, tendo em vista o contexto de escassez de recursos

para a C&T ao longo da década de 80, o montante em um novo projeto com essa

qualificação assume maior importância.

Inaugurado como Instituto vinculado diretamente ao CNPq, passou a ser operado a

partir de janeiro de 1998 pela ABTLuS – Associação Brasileira de Tecnologia de Luz

Síncrotron, qualificada como Organização Social pelo Decreto nº 2.405, de 26 de novembro

de 1997, e regida pela Lei nº 9.367, de 15 de maio de 1998 - numa experiência pioneira no

uso do modelo de Organização Social (OS) e de gestão de C&T através de Contrato de

Gestão.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Antecedentes

O desenvolvimento deste estudo de caso teve como fundamentação teórica

trabalhos desenvolvidos por Johnson, Kaplan, Merchant, Norton e outros autores

reconhecidos internacionalmente e que procuram resgatar a importância da contabilidade

gerencial.

As origens do uso da informação contábil gerencial parece remontar à segunda

metade do século XIX com evolução significativa no início do século XX estendendo-se

durante o decorrer do século que recentemente se findou. Essa evolução foi decorrente da

necessidade de os sistemas de informações acompanharem e se adaptarem às

transformações sucessivas ocorridas na competição empresarial. A primeira especialização

do contador em contador de custos e daí em contador administrativo ocorreu na metade do

século XIX, quando foi necessário acompanhar os custos de estoques, da alocação de mão

de obra e da utilização de máquinas e equipamentos industriais na formação do produto. A

ênfase desta etapa era dada aos componentes dos custos de produção e consequentemente

na formação de preços de vendas.

Em decorrência, alguns mecanismos de aferição do desempenho de sucesso das

empresas foram desenvolvidos em grandes organizações que, ultrapassando o limiar do

século XX, vieram a se transformar em grandes conglomerados industriais. Os sistemas de

controle eram desenvolvidos para aferir a alocação eficiente do capital financeiro e físico.

O período que se seguiu à segunda guerra mundial representou grande desenvolvimento nos
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países vitoriosos e ensejou pesquisas no sentido de maximizar a produção e minimizar os

custos.

Provavelmente, grande impulso dado às finanças empresariais e, por decorrência, à

contabilidade administrativa, foi proporcionado pela aceitação de conceitos

macroeconômicos agregados de taxa de retorno adicional e de custo adicional de capital. O

processo de comparação entre taxas previstas e aquelas obtidas parece ter dado início à

atividade de planejamento operacional que teve desenvolvimento importante a partir da

década de 1950. Esse processo incipiente deve ter determinado outro, bem mais

desenvolvido, em que se tornavam necessárias definições estratégicas amplas que

permitiam a obtenção de resultados operacionais desejados.

O advento da era da informação, no último quarto de século XX modificou a visão

gerencial forçando a revisão de premissas fundamentais até então usadas e que atendiam,

com mais relevância as atividades industriais sustentando suas vantagens competitivas

baseadas na maior ou menor rapidez com que as alocações de novas tecnologias eram

incorporadas aos ativos físicos.

O impacto da era da informação parece ter sido muito mais significativo para as

empresa de serviços. A prestação de serviços, durante muito tempo, viveu em ambiente

pouco competitivo. Entretanto, a capacidade de melhor explorar os ativos intangíveis ou

invisíveis tornou-se muito mais decisiva para melhor mobilizar as habilidades e a

motivação dos funcionários, melhor aproveitar o conhecimento acumulado propiciando

melhoria contínua de processos, de qualidade e dos tempos de resposta.

2.2. Organizações Prestadoras de Serviços Sem Finalidade Lucrativa

As empresas e entidades de serviços se diferenciam das empresas industriais pelo

simples fato de não terem um produto tangível. Por outro lado, a principal diferença entre

uma organização sem finalidade lucrativa e outra com finalidade lucrativa é a missão da

organização.

Uma entidade sem finalidade lucrativa é uma organização onde o propósito

precípuo é qualquer outra coisa menos o lucro ou, mais precisamente, outra coisa menos a

preocupação com a criação de riqueza para seus acionistas. Seu propósito primário é

tipicamente prover algum tipo de serviço para o público em geral. A categoria de entidades

sem fins lucrativos inclui um amplo conjunto de organizações de vários tipos de serviços.

Em geral são entidades governamentais, instituições públicas, agências e programas com

finalidade pública, pode-se também incluir um grande números de organizações privadas

tais como museus, hospitais e fundações que atendam a vários propósitos comunitários.
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Diferentemente de uma entidade com fins lucrativos, as organizações não tem

proprietários interessados em maximizar o valor de sua riqueza. Ao contrário, em geral, ou

as receitas se destinam à recuperação de despesas, como é o caso de museus e ou

apresentações filantrópicas, ou recebem dotações orçamentárias governamentais para

realização de programas de interesse público. O dinheiro passa a ser um meio restrito para a

realização dos serviços. Todas as fontes de recursos são destinadas, necessariamente, às

atividades da organização.

Operacionalmente, os gestores de uma entidade sem finalidade lucrativa têm mais

contato direto com os contratantes de seus serviços ou seja seus clientes. Esta situação

determina que uma organização deste tipo seja especialmente sensível à qualidade de seus

serviços, aos prazos de execução dos mesmos e aos recursos envolvidos. Descuidar destes

aspectos podem resultar em consequências severas na consecução de seus objetivos

estratégicos e operacionais.

É, pois, fácil perceber que os gestores de um empreendimento com finalidade de

pesquisa científica como é o caso do LNLS deve estar voltado para o uso de informação

gerencial contábil que acentue a melhoria de qualidade, a redução do tempo de

processamento das atividades e a utilização adequada dos recursos financeiros alocados.

2.3. Necessidade da Informação

O sistema de informações requer conhecimento profundo das variáveis externas e

internas que interagindo entre si permitem a definição da missão da empresa, sua

responsabilidade social e seu modelo de gestão.

A necessidade de aferições periódicas estabelecerão as bases para o planejamento

estratégico que se  consubstanciará no plano estratégico final que, por sua vez, estabelecerá

as bases para a visualização do planejamento operacional.

A informação gerencial contábil, para uma empresa prestadora de serviços vem

sendo cada vez mais aprimorada com o uso de sistema de custeio baseado em atividades

que propicia medir com maior exatidão os custos das atividades favorecendo um

acompanhamento pontual que possibilita aprendizagem e melhoramentos permitindo unir

as ações correntes às ações corretivas de longo prazo.

Os relatórios periódicos de desempenho trazem alocações de custos, identificam

padrões de qualidade e a utilização de recursos financeiros permitindo efetiva avaliação e

evolução em termos de eficácia e eficiência.

Assim, a contabilidade administrativa realiza sua função estratégica de

acompanhamento da atividades não se perdendo no detalhe. Ela passa a ser acompanhante
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do serviço e não ação restritiva e punitiva. Deixa de emperrar o sistema e passa a fazer

parte dele propiciando liberdade com responsabilidade. Seus relatórios conterão aspectos

qualitativos aferindo certos indicadores de qualidade e desempenho e aspectos quantitativos

identificando a utilização dos recursos empregados. Parece que está é a melhor

configuração para a visão moderna da contabilidade gerencial.

A transição de instituto governamental (LNLS) para entidade privada sem fins

lucrativos (ABTLuS) gerada a partir de 1998, marcado com  a assinatura do Contrato de

Gestão com os órgãos do Governo Brasileiro, teve repercussão expressiva ao despertar

necessidades de informações gerenciais.

A opção por um novo modelo de gestão, o modelo de Organização Social (OS),

visa prover a ABTLuS de maior autonomia administrativa e orçamentária para a gestão do

LNLS.

Para fazer face às transformações derivadas da transição para o novo modelo, o

LNLS implementou uma série de mudanças organizacionais, que envolvem o planejamento

da pesquisa, o controle financeiro e a gestão do setor de compras, ou seja, a implementação

de instrumentos gerenciais utilizados na iniciativa privada.

Cabe ressaltar que no período de 1987 a 1997, o projeto de construção do LNLS

esteve centrado nos aspectos de engenharia, ou seja, disponibilizar à comunidade científica

o equipamento para o início das pesquisas.

Com as instalações finalizadas em 1997, iniciou-se de modo mais efetivo o

processo de aprimoramento da gestão administrativa em função da necessidade de

informações para a gestão integral da instituição.

A implantação dos sub-sistemas administrativos tinha como objetivo prioritário ser

uma ferramenta eficaz na prestação de contas dos recursos públicos. Atingido esse primeiro

estágio, evoluiu-se com a finalidade de atender às necessidades de informações do processo

decisório do LNLS.

Nesse contexto de significativas transformações, iniciaram-se as discussões

relativas ao sistema a ser aplicado no LNLS para a gestão dos custos e de contabilidade

gerencial.

3. O Sistema de Planejamento e Acompanhamento Gerencial do LNLS

O planejamento das atividades da ABTLuS/LNLS é condicionado por fatores

exógenos e endógenos. Esses fatores podem ser descritos da seguinte forma: Exógenos -



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 8 / 19 -

condicionantes externos semi-permanentes e Endógenos – fatores internos de natureza

diversa, onde alguns são permanentes, outros cambiantes, em função do próprio

crescimento da organização.

Entre os fatores condicionantes externos semi-permanentes podemos destacar:

- O ambiente externo: quase caótico, com ausência de políticas nacionais de
C&T e industrial, crise fiscal e políticas macroeconômicas indefinidas; Escassez de

recursos humanos qualificados: com desafios na contratação de pessoal científico,

necessidade de formar usuários e competição com o setor privado por técnicos; Uma

relativa escassez de recursos financeiros.

Nos fatores internos tem-se que destacar alguns pontos fundamentais para o

planejamento da entidade:

- Visão estratégica própria: da equipe gerencial do Laboratório e do seu

conselho de administração; Análise de demandas: tanto do ponto de vista endógeno

(equipe) como exógeno (usuários), além das necessidades técnicas de equipamentos e
científica nas suas linhas de pesquisas; Disponibilidade de recursos: humanos,

financeiros e materiais; Capacidade de implementação: gerencial e política.

A base conceitual do processo de planejamento da entidade é explicitada de

forma genérica da seguinte forma:

Figura 1 – O Estabelecimento de Macro Objetivos e Objetivos

Primeiro passo: A primeira parte do processo de planejamento do Laboratório

consiste na análise das oportunidades e seus respectivos riscos ponderando os retornos

Oportunidades/Riscos

Objetivos
ADEQUAÇÃO:

definição de objetivos 

ESTABELECER 
MACRO-OBJETIVOS 

E OBJETIVOS 

Retornos
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com os objetivos da instituição o que, sendo feito, gera o estabelecimentos de macro-

objetivos e objetivos para toda a organização.

Figura 2 – Desenvolvimento de Planos e Atividades no Planejamento

Segundo passo: A partir da definição de objetivos procura-se desenvolver os

meios físicos, financeiros e de pessoal necessários para realização desses objetivos,
gerando do ponto de vista administrativo os programas e as ações a serem

desenvolvidas, em termos práticos tudo resulta na formulação dos planos e de suas

respectivas atividades operacionais.

Figura 3 – A Execução no Processo de Planejamento

Terceiro passo: O terceiro passo do processo de planejamento e gestão da

ABTLuS consiste na execução propriamente dita, onde todos os envolvidos internos e

externos, administrativos, científicos ou técnicos interagem e buscam atingir os

Oportunidades/Riscos

Objetivos

Meios

Programas/Ações

ADEQUAÇÃO: 
definição de objetivos 

FORMULAR
PLANO e

ATIVIDADES

Retornos

Oportunidades/Riscos 

Objetivos 

M eios 

Programas/Ações 

Resultados

Retornos
ADEQUAÇÃO :

definição de objetivos

EXECUTAR
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resultados esperados que consequentemente devem ser compatíveis com o retorno

visualizado no início do projeto.

Figura 4 – O Processo de Avaliação

Quarto passo: Um dos pontos mais polêmicos do processo de planejamento e

gerenciamento de uma instituição de pesquisa é a sua avaliação que no modelo atual
do Laboratório estão divididos em duas partes :

- Eficácia: onde é analisado o custo x benefício do projeto e respectivos

resultados;

- Eficiência: avaliação por pares e benchmarking comparativos em

instituições similares ou referência na área a ser avaliada.

Oportunidades/Riscos 

Objetivos 

Meios 

Programas/Ações 

Resultados

Retornos

EFICÁCIA: análise custo/benefício
 dos resultados obtidos

EFICIÊNCIA: avaliação por pares,
benchmarking

AVALIAR

Oportunidades/Riscos

Objetivos

Meios

Programas/Ações

Resultados

Retornos

EFETIVIDADE: resposta dos usuários 
e da sociedade aos retornos obtidos

ADEQUAÇÃO:
definição de objetivos

EVOLUIR
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 Figura 5 – Um Processo Evolutivo

Quinto passo: O processo evolutivo está extremamente ligado ao processo de

avaliação, sendo ele a última parte do processo construtivo de acompanhamento

evolutivo do Laboratório e de suas ações procurando verificar a Efetividade ou

“impacto” obtido pela entidade na realização de suas ações com base nas resposta dos
usuários e da sociedade.

Pode-se descrever todo esse processo como uma parte importante do processo

decisório da Associação que raramente é explicitada e segundo os depoimentos dos

gestores da entidade foi construída, como a própria organização, na prática, a partir

da realidade. É importante ressaltar que a equipe gerencial opera naturalmente desta
maneira.

Mas, à medida que a organização cresce, torna-se necessário mais e mais

explicitar a base conceitual de certos processos, especialmente para os mais “jovens”,

correndo o risco, entretanto, de mecanizar e enrijecer algo que tem sido, e deve ser
orgânico. A figura abaixo demonstra de forma completa todo o processo de

planejamento e controle da entidade:

Figura 6 – Uma Visão Conceitual do Processo de Planejamento e Gerenciamento

4. O Sistema de Informações Gerenciais – ABTLuS/LNLS

O p o r tu n id a d e s /R is c o s

O b je tiv o s

M e io s

P ro g ra m a s /A ç õ e s

R e s u l ta d o s

R e to rn o s

E F E T I V I D A D E :  r e s p o s ta  d o s  u su á r io s  
e  d a  s o c ie d a d e  a o s  r e to r n o s  o b t id o s

E F I C Á C I A :  a n á l is e  c u s to /b e n e f íc io
d o s  r e s u lt a d o s  o b t id o s

E F I C I Ê N C IA :  a v a l ia ç ã o  p o r  p a r e s ,
b e n c h m a r k in g

A D E Q U A Ç Ã O : 
d e f in iç ã o  d e  o b je t iv o s
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A ABTLuS vêm desenvolvendo a partir da assinatura do Contrato de Gestão

ferramentas para acompanhar o seu modelo de planejamento e gerenciamento que deve

incorporar as necessidades informacionais dos diversos tipos de usuários e respeitar a

característica básica de um centro nacional de pesquisa, sem finalidade lucrativa.

A partir, desse momento e de maneira informal junto com o crescimento da

Instituição foram desenvolvidos ou adquiridos vários sistemas e subsistemas que

atualmente componhem ao sistema de informações gerenciais, tanto do ponto de vista

quantitativo (financeiro) como qualitativo (operacional e estratégico).

O primeiro ponto a ser observado é que, em se tratando de uma entidade sem fins

lucrativos com objetivos científicos, deve-se respeitar as limitações de informações

puramente financeiras, pois os seus resultados são de difícil mensuração contábil e não

detém relação direta com os seus propósitos.

Sendo assim, o sistema de informação gerencial contábil passa a ter grande

importância no processo de gestão, desde que, não se limite a uma situação passiva, mas

sim, pró-ativa visando o futuro e buscando mensurar os aspectos intangíveis.

A figura abaixo demonstra o Sistema de Informação Gerencial adotado no LNLS e

suas respectivas inter-relações:

Figura 7 – Funcionamento Integrado entre Planejamento e Acompanhamento

Como demonstra a figura acima a ABTLuS procura no seu processo de gestão

apoiar adequadamente as suas decisões em sistemas de informações administrativos e

contábeis que permitam realizar a simulação de alternativas, a elaboração de orçamentos, a

Missão da ABTLuS

O Processo de
Planejamento Gerenciamento das

Operações

Processo de
Acompanhamento
♦ Eficiência;
♦ Eficácia;
♦ Efetividade.

Sistema de Informações Contábeis e Administrativos

Sub-Sistemas Administrativos e Seus Relatórios

A Integração entre o  Sistema de Planejamento e  o
Sistema de Informações Gerenciais da ABTLuS/LNLS

Feedback
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avaliação de desempenho e de resultados, procurando sempre obter indicadores de

desempenho adequados.

4.1. Integração das Informações Gerenciais: Contábeis e Administrativas

O sistema de informações gerenciais utilizado pelo Laboratório pode ser

subdividido em dois grandes grupos: o primeiro busca o gerenciamento operacional que se

preocupa com as informações de compras, estoques, recursos humanos, secretaria,

manutenção, imobilizado, biblioteca, intranet e internet.

Integrado ao sistema operacional temos a gestão contábil/financeira que procura

prover informações para tomada de decisão com base nos orçamentos, acompanhamento de

custos, atividades e processos, balanços patrimoniais e suas análises, entre outros relatórios

típicos da controladoria.

Além desses relatórios, os gestores sentiram a necessidade de informações mais

pró-ativas e que ajudassem a acompanhar os planos de longo prazo e os resultados da

entidade integrando ainda mais o processo de planejamento e acompanhamento gerencial.

A partir daquele momento começou-se e ainda está sendo desenvolvido e utilizado

uma sistemática de acompanhamento gerencial, com a utilização de indicadores e

benchmarking, com forte aderência aos processo de planejamento, segregados nos

conceitos de eficácia, eficiência e efetividade. Servindo de base inclusive para

acompanhamento do contrato de gestão. Este conjunto de informações compõe o que vem

sendo nomeado de Contabilidade Estratégica, e constitui o terceiro grupo informacional. A

figura a seguir demonstra a integração entre o sistema de planejamento e os subsistemas

administrativos, contábil/financeiro e estratégico:

Figura 8 – A Integração do Sistemas de Informações e o Processo de Planejamento

A integração entre os dois sistemas operacionais e gerenciais do ponto de vista

técnico passa por leituras e adaptações de banco de dados e plataformas. Do lado da cultura

organizacional essa sinergia ocorre de forma bastante natural dentro da organização.
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O sistema de informações é parte integrante da cultura de planejamento, execução

e controle que o corpo funcional  do Laboratório já assimilou fazendo com que o uso desses

sistema se torne cada dia mais fácil, mas que ainda pode ser melhor potencializado.

4.1.1. Informações Operacionais e Administrativas

As informações operacionais administrativas estão relacionadas principalmente

aos subsistemas de suprimentos, recursos humanos, patrimônio, manutenção e secretaria.

Em um primeiro momento as informações geradas por esses subsistemas tem cunho

operacional como por exemplo folha de pagamento, necessidade de compras, localização de

ativos, entre outros, mas em um segundo momento essas informações podem estar

vinculadas a indicadores de desempenho estratégicos como horas de treinamento, nível de

nacionalização dos equipamentos, etc.

4.1.2. Informação Quantitativas: Contábeis e Financeiras

Dentro do sistema de informações quantitativas destaca-se o sistema orçamentário

onde é expresso em termos financeiros todo o planejamento estratégico e operacional da

Associação que se divide em macro-objetivos, objetivos, programas, metas, processos e

atividades que inclusive são pactuados com o governo federal.

Para poder subsidiar e acompanhar esse processo orçamentário foi desenvolvido

um Sistema de Custeio Baseado em Atividades (ABC) que procura mapear todos os

processos e atividades existentes no Laboratório, como exemplo:

Código/Categoria Descrição
1 Programa P, D & I com Luz Síncrotron
1.1 Sub-Programa Prover luz síncrotron com qualidade e confiabilidade
1.1.1 Processo Operação e manutenção da fonte de luz síncrotron
1.1.1.01 Atividade Manutenção da fonte síncrotron em operação confiável

Tabela 1 – Detalhamento do Programa 1 - LNLS

O acompanhamento orçamentário acontece dentro do sistema de custeio de forma

individualizada, isto é, atividade por atividade, mas no processo decisório o gerenciamento

é priorizado no global e não no detalhe.             1 Valores fictícios

Código Descrição – R$ Orçamento Realizado 1 Variação

P1 P,D & I com luz síncrotron  2.447.382 2.600.000 6%
1,1 Prover luz síncrotron com qualidade e confiabilidade  1.231.849 1.400.000 14%

1.1.1 Operação e manutenção da fonte de luz síncrotron  755.000  790.000 5%

1.1.1.01 Manter a fonte de luz síncrotron do LNLS
operacional e de maneira confiável.

 95.000  100.000 5%

1.1.1.02 Operar a fonte de luz síncrotron para usuários 660.000  690.000 5%
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Esse processo é bastante eficaz quando se falam de uma entidade de pesquisa,

onde os resultados propriamente ditos são em muitos casos de difícil mensuração

financeira/contábil e na premissa de todo o seu corpo funcional deve ter a liberdade de

desenvolver seus projetos, mas com certos parâmetros de responsabilidade administrativa e

orçamentária. Além disso, o sistema de orçamento e custeio permite realizar simulações.

Vinculado a todo esse processo está a contabilidade financeira que procura dar

suporte às informações do passado, presente e futuro principalmente no enfoque de

capacidade de pagamento, simulações e na execução global do orçamento.

4.1.3. Informação Qualitativas: Contabilidade Estratégica

Dentro da linha de pensamento que considera a avaliação de desempenho como

algo que propicia um vínculo crítico entre o planejamento, que identifica os objetivos da

empresa e desenvolve as estratégias e os processos para alcançá-los, e o controle, que faz os

membros da empresa mantê-la no caminho em direção ao alcance de seus objetivos, foi

desenvolvido um conjunto de informações qualitativas compondo a parcela estratégica do

sistema de informações.

A ABTLuS possui uma sistemática de acompanhamento dos seus resultados do

ponto de vista da gestão, onde a contabilidade gerencial possui um papel estratégico e pró-

ativo acompanhando as metas de curto prazo, trabalhando com indicadores de aderência aos

planos de longo prazo e servindo como instrumento embrionário de avaliação.

Esses fatos acontecem, principalmente para colaborar com a difícil missão de

procurar acompanhar um entidade cuja base é literalmente o conhecimento e que procura

dentro do processo de planejamento ser avaliada por medidas de eficácia e eficiência e

evoluir pelos indicadores de efetividade das suas ações.

Exemplificando como esse processo ocorre vamos descrever alguns macro-

objetivos, programas e indicadores que a partir de discussões intensas de planejamento

estão sendo utilizados pela Associação para acompanhar os seus resultados:
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MO1 MO2Macro-objetivos

Programas

Prover e manter infra-
estrutura nacional de classe
mundial nas suas áreas de

atuação

Realizar e difundir
pesquisa própria, em nível
dos melhores laboratórios

similares no mundo

P1 P, D & I - luz síncrotron

P2 P, D & I - micro e nano tecnol

P3 P, D & I - biologia molecular

P4 P, D & I - aceleradores

P7 Gestão e planejamento

P, D & I = Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Foco do Programa em relação ao Macro-Objetivo

Central
Importante

Indireto

Tabela 2 – Macro – Objetivos e Programas da ABTLuS

O primeiro macro-objetivo diz respeito às atividades da instituição enquanto

operadora de um centro nacional de pesquisa e desenvolvimento. O segundo tem a ver com

a manutenção de um esforço de pesquisa próprio significativo, capaz de garantir não apenas

uma liderança científica para a Associação, mas a qualidade dos serviços prestados para a

comunidade externa. Finalmente, o terceiro macro-objetivo cobre as atividades de gestão,

de informação e de difusão científica e tecnológica da Associação.

Os macro-objetivos são segregados em programas e, é importante frisar, que em

cada programa existe um gerente que é responsável pelas ações e resultados apresentados.

Indicador Macro-Objetivo Tipo Peso
Confiabilidade das horas –linhas 1 Desempenho 3
Custo hora-linha 1 Desempenho 2
Porcentual de projetos do Exterior 1 Uso 1
Índice de satisfação dos usuários 1 Desempenho e Uso 2
Publicações  pesquisador ABTLuS 2 Desempenho 2
Taxa de Orientação de pós-doutores 2 Desempenho 3
Número de Estudos e Projetos 3 Desempenho 2
Número de técnicos treinados 3 Desempenho 3

Tabela 3 – Alguns Indicadores para o Processo de Planejamento e Gestão

Dentro desse processo de gerenciamento, onde se pode atrelar indicadores de

desempenho a projetos, programas ou mesmo macro-objetivos da entidade, permite-se

acompanhar os planos futuros e mensurar os seus impactos de forma pelo menos parcial.

Os indicadores de eficiência e eficácia são listados e vistos com maior facilidade.

½ ¼

½

½

½

¼

¼

¼

¼ ¼

½
¼
¹
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A medição da efetividade do Laboratório, isto é, quais impactos ele vêm causando

é sem dúvida o item de maior dificuldade de aferição, além de depender da maturação de

projetos e de tipos de avaliação por comitês qualificados e órgãos governamentais. O

estágio atual do LNLS/ABTLuS registra a existência de órgãos avaliadores e mecanismo de

avaliação tais como: comitê científico internacional, instituições científicas, agências de

fomento, publicações de seus pesquisadores, além de outros itens próprios de pesquisa.

É importante ressaltar que por se tratar de indicadores a sua leitura deve ser feita

do ponto de vista de quem conhece a instituição e o seu ambiente interno e externo para que

as avaliações sejam feitas de forma acertada. Porque esses indicadores não podem ser

usados como um guia único para o Laboratório, pois muitas coisas fogem desse mapa, mas

que sem dúvida essa sistemática vêm contribuindo para o processo de gestão da entidade.

Aliado ao acompanhamento da gestão o Laboratório adota como política gerencial

a comparação de parâmetros de desempenho “benchmarking” com instituições equivalentes

como é o caso do NSLS (National Synchrotron Light Source, Brookhaven, EUA). Os

parâmetros de desempenho são divididos em: de operação, de uso e financeiros.

5. Considerações Finais

O sistema de informações gerenciais integrado ajuda a mapear todos os passos do

processo de planejamento e acompanhamento gerencial fornecendo aos gestores a visão de

processos e impactos de ações que sem dúvida deve estar suportado por informações

operacionais e contábeis/financeiras mas que tenha além disso informações de cunho

estratégico voltado para entidades do conhecimento que são carentes de uma contabilidade

estratégica desenvolvida para o futuro.

No caso em especial, do LNLS, o processo está implantado e efetivamente

realizam-se planos estratégicos e operacionais com a emissão de instrumentos de

acompanhamento gerencial mas, por se tratar de um centro nacional de pesquisa e com uma

cultura interna específica de órgãos de ciência & tecnologia, o sistema de acompanhamento

gerencial é o grande objetivo, em nossa opinião, a ser perseguido no momento

ultrapassando as barreiras culturais e implantando um processo de acompanhamento

gerencial mais próximo dos colaboradores.

Essa lacuna é perfeitamente admissível tendo em vista o pouco tempo de

existência da entidade de forma independente. Considerando a busca contínua no

aperfeiçoamento dos métodos de gerenciamento do Laboratório temos certeza que logo

essas análises sejam avaliadas pela administração.
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