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Resumo
A velocidade necessária na busca de vantagens competitivas pede estruturas

rápidas e decisões descentralizadas, reunindo várias pessoas, áreas e unidades de negócios
que interagem e trocam competências. O tratamento da atuação do gestor na tomada de
decisão, de forma individual, começa a perder cada vez mais sentido. Estabelece-se, então,
a preocupação com a visão do corpo de gestores, representada pela visão estratégica, que
traz à tona, no momento da decisão, as considerações necessárias à decisão otimizadora,
além de incentivá-lo na diligência pela postura e comportamento dele desejado. O
aprendizado organizacional em torno das estratégias torna-se fundamental na geração de
capital intelectual relacionado a este nível do negócio. Com base no modelo de gestão
econômica - Gecon, propõe-se a inclusão de um sistema de apoio ao processo decisório,
unindo acurácia na mensuração de resultados econômicos com visão coletiva da estratégia,
pela integração dos conceitos advindos do Balanced Scorecard e do Pensamento
Estratégico.

Palavras-chave: apoio à decisão; estratégias; indicadores de desempenho; gestão
econômica.
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1. Introdução

Vários conceitos vêem sendo desenvolvidos com o objetivo de apoiar a tomada de

decisão empresarial e possibilitar uma forma efetiva de gerenciar o desempenho. Estes

estudos são motivados pela necessidade inerente da empresa de rever suas ações, corrigir

rotas - tomar decisões - garantindo a continuidade e sustentabilidade de seu negócio. Pois

nas empresas, tomada de decisão, necessária à essa busca da continuidade, é prejudicada

quando da inadequação de seus sistemas de mensuração do desempenho, e da forma de

atuação dos gestores.

Os sistemas de mensuração de desempenho, exclusivamente contábeis, que não

captam os benefícios futuros das iniciativas de melhoria, devido aos conceitos de

mensuração e acumulação utilizados, dificultam a aceitação de iniciativas de melhoria e

desenvolvimento, pois seus impactos no lucro (como variação do patrimônio) a longo prazo

não são evidenciados às empresas.

E relacionado à atuação dos gestores pode-se verificar que na realidade

empresarial, além dos filtros de seleção e recrutamento, o gestor como ser humano, passível

de desvios de comportamento, sofre no dia-a-dia várias investidas (interna e externas)

contra a decisão racional que defende os interesses da empresa.

Tendo em mente a evidenciação correta dos resultados, o alinhamento da visão e

interesse dos gestores, o objetivo deste trabalho é propor um sistema, com base no sistema

de gestão econômica – Gecon –, que oriente e apoie os gestores durante o processo

decisório, principalmente, nas questões estratégicas e de longo prazo.

2. Conceitos Envolvidos

Três conceitos estão envolvidos no presente trabalho, o modelo de gestão

econômica Gecon, a utilização de indicadores de desempenho balanceados, segundo a

tecnologia do Balanced Scorecard, e conceitos do Pensamento Estratégico. E ao contrário

do terceiro conceito, que será tratado no item 3, serão citadas as idéias centrais da gestão

econômica pelo Gecon e do Balanced Scorecard.

O sistema de gestão econômica – Gecon – baseado na visão de gestão por

resultado econômico, é desenvolvido desde os anos 70, coordenado por Armando Catelli,

junto ao Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia,

Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo.

Como idéias centrais pode-se citar: os modelos de mensuração de ativos com

enfoque econômico; transações sendo a base da formação dos resultados; modelos de
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acumulação utilizando custeio direto e correlação aos princípios da Teoria das Restrições1;

e utilização do lucro econômico (LUCRO) como principal indicador da gestão.

A tecnologia Balanced Scorecard surgiu em 1990, em um estudo que reuniu várias

empresas em torno do desenvolvimento de sistemas inovadores de mensuração de

desempenho. David Norton e Robert Kaplan são os responsáveis pela tecnologia.

As idéias centrais são: o uso de indicadores como tradução da estratégia;

perspectivas de desempenho além da financeira gerando indicadores financeiros e não-

financeiros; e o tratamento da lacuna entre estratégias e operacões da empresa, pela

integração com indicadores desdobrados através dos níveis organizacionais.

3. Pensamento Estratégico

3.1. Evolução das Escolas de Formulação de Estratégias

A evolução dos conceitos, métodos e técnicas de formulação de estratégias, desde

o surgimento do tema, na década de 60, é tratada por MINTZBERG et al. (2000), que

identificaram dez escolas, dividindo-as em duas linhas principais: prescritivas e descritivas,

onde cada uma das dez escolas, trata o tema de estratégias segundo a perspectiva histórica a

que estava relacionada na época de seu surgimento, evoluindo ao longo do tempo sob a

defesa de vários pesquisadores e consultorias. Entendem que, apesar de as escolas serem

diferentes em vários aspectos, ao mesmo tempo são complementares no objetivo único de

formular estratégias.

As várias visões, encontradas nessas escolas, tomam cada qual um lado, segundo o

divisor-de-águas entre prescrição e descrição de estratégia, onde as escolas prescritivas,

como sugere o nome: prescrevem estratégias, como se tudo fosse comportar-se como

planejado, enquanto as escolas descritivas, procuram dar às estratégias um sentido mais

adaptativo, frente a um ambiente “imprevisível”.

Ao longo do desenvolvimento e influência dessas escolas, as etapas de

planejamento e controle de estratégias, foram sofrendo alterações na forma, intensidade e

com quais objetivos essas etapas eram aplicadas. O planejamento estruturado, rígido, com

prazos de validade; e um controle voltado para o acompanhamento dos planos e

orçamentos, evoluiram para um processo de onde emergem idéias, intuições e aprendizado,

1 Teoria das Restrições: foi introduzida em 1984  com o livro A Meta: um processo de aprimoramento
contínuo, por Eliyahu Goldratt e Jeff Cox, e trata, além das questões de programação da produção
pelas restrições do sistema, de questões relativas às distorções dos relatórios contábeis tradicionais,
introduzindo o conceito da “contabilidade do ganho”.
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aliado a um processo de controle sobre o desempenho global da organização.

Por fim, MINTZBERG et. al. (2000) procuram convergir as escolas e seus

principais conceitos em uma união dessas escolas, pois, segundo os autores:

“A formação de estratégia é um desígnio arbitrário, uma visão intuitiva e um

aprendizado intuitivo; ela envolve transformação e também perpetuação, deve envolver

cognição individual e interação social, cooperação e conflito, ela tem de incluir análise

antes e programação depois, bem como negociação durante; e tudo isso precisa ser em

reposta àquele que pode ser um ambiente exigente.” (MINTZBERG et al., 2000, p.274)

Desta forma, tem-se mostrado a evolução do processo de planejamento, deixando

de ser “parte de uma agenda corporativa” para ser intermitente, “a todo momento”. Onde, a

formulação de estratégias, em seu cerne, ou seja, na concepção da estratégia, tem uma base

cognitiva, originada do “pensamento estratégico”, e o planejamento, por sua vez, é o

instrumento para formalizar este pensamento.

3.2. Pensamento Estratégico e Plano Mental de Gerência

Como tratado em MINTZBERG et al. (2000), o pensamento estratégico é a forma

de atuação do corpo de gestores que possibilita a migração de uma forma prescritiva de

atuação, rígida e pautada em agendas, para uma forma cognitiva, intuitiva - porém

orientada -  de formulação e controle de estratégias. Substitui a atuação normativa dos

gestores na confecção de planos periódicos por uma atuação descentralizada, porém

integrada, do corpo de gestores, de forma contínua e constante. Este pensamento decorre

de um plano mental de gerência (figura 1) em cada gestor simultânea e individualmente,

orientado pelo mesmo sistema de crenças, valores e missão.

Nesse plano mental, os gestores, estarão agindo operacionalmente - delegando,

programando, analisando – e pensando estrategicamente, sob a égide das estratégias, da

missão, valores e princípios da empresa.

Por fim, o pensamento estratégico é o estado, individual e coletivo dos gestores e

colaboradores na organização, de estar constante e mentalmente orientado pelas estratégias

organizacionais. É a base necessária para que estratégias sejam concebidas, formuladas,

desdobradas, implantadas e controladas.
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FIGURA 1 -  Plano mental de gerência.

4. Eficácia, Otimização do Resultado e Visão Estratégica

Dentre os critérios da eficácia empresarial, propostos em CATELLI (1999), a

continuidade depende principalmente da adaptabilidade, através das escolhas que a

organização fará ao desenvolver suas competências internas, escolher as formas e meios de

satisfazer todos envolvidos, decidir por aumentar ou reduzir sua capacidade produtiva, os

caminhos de seus investimentos em tecnologia para melhoria de eficiência, etc. Sendo a

empresa parte de um ambiente dinâmico, suas condições de negociação e operação, variam

de acordo com o contexto da empresa no cenário.

No intuito de os gestores a repensarem constantemente a empresa em um ambiente

dinâmico, na busca da adaptabilidade e conseqüente otimização do resultado, propõe-se o

incentivo à geração de uma “visão estratégica”, entendida com a forma como é enfocado

um problema, situação ou contexto, resultado de um conjunto de filtros do pensamento

estratégico que dão foco e orientam a forma de ver durante o processo de decisão, tanto na

análise e interpretação do contexto, quanto na proposição e seleção de alternativas. Esta

visão deve ser comum ao corpo de gestores da empresa e, para fins de modelagem neste

trabalho, engloba quatro elementos:

• O pensamento holístico, que contempla os possíveis impactos de uma decisão

em todas as áreas de negócios e departamentos da empresa;
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• A união em torno dos interesses da empresa como um todo, antes do interesse de

um gestor em sua área ou de interesses particulares;

• A visão empreendedora impulsionada pela intuição e cognição orientadas; e

• A compreensão do contexto, pela abstração e monitoramento das variáveis

relevantes que, em conjunto ou individualmente, gerem ameaças ou oportunidades.

A visão estratégica não é uma habilidade do gestor em si, mas a união das

capacidades do gestor com suas posturas e atitudes potencializadas pelos sistemas

organizacionais, em termos de orientação, procedimentos e normas e informações

disponibilizadas para decisão.

5. Premissas

Considera-se o universo, ao qual o sistema objetivado dirige-se, formado por

empresas com características de gestão profissional, atuando em um cenário formado por

um ambiente dinâmico, altamente competitivo e baseado na livre economia. Além disto

assumem que o modelo de gestão de uma empresa é considerado ideal quando o resultado,

na melhor forma de representar a variação da riqueza da empresa, é mensurado através de

conceitos econômicos.

 Em relação a este modelo de gestão, seus modelos de mensuração e de

acumulação nos moldes do Gecon, eficazes na aferição correta do lucro econômico da

empresa, apoiam a busca pela competitividade e a geração de riqueza.

Por fim, os gestores dessas empresas, como seres humanos, são passíveis de

desvios de comportamento e postura, sendo influenciados pelos resultados e benefícios que

são propostos a eles em forma monetária ou em forma de motivação, reconhecimento

profissional, social, etc. Fazem parte do quadro de gestores pois possuem o conhecimento

técnico, necessários ao desempenho de suas funções, ou meios para adquiri-lo. São capazes

de compreender o que se espera deles em relação à postura, ao comportamento, ao

relacionamento e à direção a ser seguida, por meio de descrições e comunicados.

6. Contextos da Empresa e o Impacto das Estratégias

O contexto de uma empresa é a região do ambiente empresarial formada pelas

variáveis relevantes, internas e externas, à essa empresa segundo o momento no tempo em

que a mesma está operando. Este contexto engloba as variáveis do contexto interno da
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empresa e as variáveis relevantes, e viáveis de serem monitoradas, do cenário, ou seja, do

ambiente externo da empresa.

Para manter-se buscando melhores condições de operação neste cenário,

protegendo-se contra ameaças e aproveitando-se das oportunidades, a empresa procura

mover-se dentro deste cenário, através de suas estratégias. (Figura 2)

FIGURA 2 -  Movimento dos contextos da empresa

Assim a variação do contexto é decorrente dos impactos das ações da empresa e

dos movimentos do cenário. Estes dois movimentos, do cenário e da empresa, nesse

cenário, dão origem a um novo contexto.

Sendo o contexto da empresa o conjunto de variáveis relevantes à empresa, em

determinado momento, as ações estratégicas, empreendidas pela empresa, junto com a

mudança do cenário, alteram este conjunto de variáveis que representam o contexto. Tais

variáveis constituem as condições de negociações e operação da empresa naquele

momento.

A variação do valor da empresa está relacionada então com a variação dos

contextos e com as expectativas de geração de lucros futuros nestes contextos. Sendo que as

expectativas de geração de lucros futuros dependem das soluções que estão sendo

consideradas para atuar dentro de um contexto, ou seja, com determinadas condições de

negociação e produção. (Figura 3)
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FIGURA 3 -  Alteração do valor da empresa ao longo do tempo segundo
a variação dos contextos e das estratégias.

Desta forma, o valor da empresa no futuro dependerá do contexto futuro em que a

empresa estará operando e das condições e possibilidades da empresa para gerar resultados.

Enfim, as decisões estratégicas empreendidas criam um contexto futuro que

influencia nas condições futuras de operação de uma empresa, alterando a geração de bens

e serviços, economicamente representada pelas receitas, custos e despesas, alterando a

variação patrimonial futura, causando a variação do LUCRO. Esta variação do LUCRO

deve ser entendida como a diferença entre o LUCRO esperado antes das decisões

estratégicas e o LUCRO esperado após as decisões estratégicas, ou seja, segundo o contexto

anterior e o contexto posterior a estas ações.

7. Requisitos do Sistema

O sistema SAPD, com o objetivo de possibilitar o surgimento de uma visão

estratégica, aliada a visão econômica do resultado, deve atender aos requisitos / solução:

a) Deve incentivar a atuação dos gestores segundo uma forma mais cognitiva,
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intuitiva e empreendedora, através da desburocratização do processo de formulação de

estratégias; privilegaindo o aprendizado individual e  coorporativo e o uso desse

aprendizado, através dos conhecimentos tácito e explícito;

b) Junto ao processo de gestão, em todas suas fases, deve possibilitar tal atuação

cognitiva e intuitiva de estratégias através da disponilização de conhecimento explícito para

o gestor a respeito do contexto, e incentivar a intuição e atuação cognitiva, além de

orçamentos e dados operacionais;

c) Deve possibilitar a compreensão e tradução – estruturada - dos impactos de uma

estratégia nos critérios de eficácia e o fluxo de benefícios futuros, em tempo para correção

de ações, antes de uma conseqüente corrosão do resultado - LUCRO; e

d) A mensagem estratégica deve ser levada até a fonte de motivação intrínseca e

extrínseca, ligando o interesse do gestor ao interesse da empresa;

Verifica-se no requisitos listados acima que os mesmos resumem-se , como

solução, a: estabelecer uma gestão por contextos (incluindo o mapeamento dos mesmos)

utilizando indicadores balanceados, e através desses indicadores, alinhar e integrar

interesses e objetivos de indivíduos, das áreas e da empresa.

8. Os Contextos da Empresa como Objetos de Gestão de Estratégias

Objeto de gestão é a menor unidade utilizada para executar a gestão da empresa, e o

objetivo de gestão é a dimensão desta unidade que será perseguida na gestão. Em termos de

gestão econômica, como citado pelo Gecon, o objeto de gestão é a transação, e o objetivo

de gestão é o resultado econômico, mensurado em cada transação da empresa.

 No nível de estratégias, deve ter uma consideração distinta. Estabelece-se então um

objeto complementar de gestão, que atuará paralelamente ao objeto principal, dando suporte

aos gestores na compreensão dos acontecimentos e no estabelecimento de causa-efeito entre

resultados operacionais, movimentações do cenário e impacto das estratégias da empresa.

Uma primeira alternativa seria que o objeto de gestão fosse a estratégia em si. As

estratégias da empresa, antes de transformarem-se em orçamentos, enquanto são um

conjunto de planos de caraterísticas qualitativas e pouco estruturadas, de difícil mensuração

econômica, não são passíveis de controle formal. Como citado por KAPLAN & NORTON

(1997) “não é possível gerenciar o que não se pode medir “.

Na impossibilidade de extrair a contribuição de cada uma delas para o resultado

econômico da empresa, não será considerada uma alternativa válida de solução. Pois tal
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alternativa, na tentativa de instaurar sistemas capazes de separar os resultados de uma única

estratégia isolando um conjunto de variáveis ambientais específicas, tornaria-se tão

dispendiosa e complexa que não justificaria sua utilização.

Como melhor alternativa, a gestão de estratégias pode ser feita através dos

contextos, como objeto de gestão em nível estratégico, comparando o contexto anterior com

o posterior à execução das estratégias. Gerencia-se assim, não o resultado de estratégias

individuais ou de um grupo delas, mas a variação do contexto da empresa. Para tanto faz-se

a tradução do contexto da empresa em um momento T, em um conjunto de indicadores,

selecionados de forma a representar tal contexto.

A gestão é feita pelo planejamento dos indicadores em um momento futuro T+1

(figura 4), de acordo com o que se acredita em termos de variação dos cenários, aliado às

ações estratégicas que irão se empreender. Na comparação da variação planejada com a

variação real, entre os indicadores no momento T0 e T+1, faz-se o controle do

comportamento dos contextos.

Figura 4:  Gestão por contextos.

Como os indicadores, segundo a tecnologia do Balanced Scorecard, devem refletir a

estratégia definida da organização, evidenciando o comportamento do contexto, as metas e
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objetivos podem, segundo MCGEE, J.; PRUZAK L. (1994), ser desdobrados, da empresa

para as áreas e indivíduos, fazendo da gestão por contexto o objeto de gestão que criará a

visão única da estratégia para todos na empresa e irá gerar o aprendizado ao longo do

tempo. (Figura 5)

Evolução dos contextos Contexto T0 Contexto T+1 Contexto T+2

Indicadores Cind T0 { i1,i2,..in} Cind T+1 { i1,i2,..in} Cind T+2 { i1,i2,..in}

LUCRO LUCRO T0 LUCRO T+1 LUCRO T+2

Variáveis Cvc T0 { v1,v2,..vn} Cvc T+1 { v1,v2,.vn} Cvc T+2 { v1,v2,.vn}

Motivos dos desvios Cmot (m1,m2,..mn) Cmot (m1,m2,..mn) Cmot (m1,m2,..mn)

Figura 5: Aprendizado e desenvolvimento de visão estratégica.

Destaca-se que não é o objetivo, e considerado inadequado, o estabelecimento de

relações quantitativas de qualquer forma entre a variação do contexto, expressa por

indicadores, e o LUCRO da empresa.

9. O Sistema de Apoio ao Processo Decisório

O Sistema de Apoio ao Processo Decisório (SAPD) é responsável por, além de

resgatar os conceitos fundamentais do Gecon em termos de gestão econômica, trazer os

conceitos pertinentes do Balanced Scorecard e do pensamento estratégico, integrando-os ao

sistema de gestão do Gecon, a fim de criar a visão estratégica.

O SAPD tem como entradas os conceitos e orientações necessárias à criação da

visão estratégica. São necessariamente os componentes que devem estar presentes no

momento da tomada de decisão. Dividem-se em entradas de informações (operacionais e

econômico-financeiras, sobre operações e sobre o contexto, institucionais), de orientações

(normas, processos e procedimentos) e de recursos (aprendizado anterior e características

individuais dos gestores).

O sistema é composto por um subsistema - de indicadores - e conexões entre cinco

subsistemas: orçamentos, avaliação de desempenho, remuneração e recompensas,

institucional e organizacional. Tendo suas saídas levadas aos gestores pelo subsistema de

informação e comunicação.

Aprendizado e desenvolvimento de visão estratégica
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A seguir será descrito o subsistema de indicadores e as conexões com avaliação e

remuneração. Sendo as outras conexões apresentadas resumidamente na tabela 1.

9.1. Sistema de Indicadores

O sistema de indicadores é formado por um conjunto de indicadores que tem o

objetivo de representar o contexto da empresa, através de um conjunto de variáveis

selecionadas. Tem como entrada o contexto e a estratégia da empresa, real ou esperado, e

como saída, o conjunto de indicadores. Como processamento, esse sistema seleciona,

segundo a estratégia da empresa, o conjunto de variáveis do contexto a ser representado,

transforma estas variáveis em indicadores de desempenho.

Segundo CATELLI (1999) o LUCRO como indicador deve refletir a estratégia da

empresa e se o objetivo de gestão e critério de decisão, desde a seleção de alternativas,

simulação de resultados, até a avaliação de desempenho dos gestores. E, na orientação do

gestor, segundo KAPLAN & NORTON (1997), é fundamental que ele tenha indicadores,

que contemplem as várias dimensões deste contexto, para que possa acompanhar o

comportamento desses contextos. Assim, o  LUCRO aliado a um conjunto de indicadores

do contexto da empresa, forma o objetivo a ser perseguido pelo corpo de gestores, sendo,

este conjunto de indicadores de desempenho, o “líquido” que deve permear e nutrir os

sistemas de gestão da empresa com informação a respeito da estratégia.

9.2. Conexão à Avaliação de

Desempenho e à Remuneração

KAPLAN & NORTON (1997), em relação à lacuna existente

entre estratégias e operações, afirmam que “a incoerência entre a

formulação e a implementação da estratégia é causada por barreiras

criadas pelos sistemas gerenciais tradicionais”.

Como solução à esta lacuna, além de KAPLAN & NORTON (1997) afirmarem

como solução, a integração entre estratégia e avaliação, MCGEE & PRUZAK (1994,

p.184) afirmam que“...avaliações estratégicas de desempenho constituem o conjunto

integrado de avaliações e processo de gestão que ligam a estratégia à execução. Avaliar

estrategicamente o desempenho é ser mais consciente e explícito sobre a criação dessa

ligação entre estratégia e execução.”
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A avaliação de desempenho, enquanto fonte de motivação extrínseca das pessoas

nos diversos níveis da organização, é fundamental na ligação da estratégia definida e da

estratégia corretamente executada. Tal relacionamento, entre indicadores e avaliação de

desempenho, é bem definido por GOLDRATT2 apud CROZATTI (1998): “Diga-me como

me mede e eu lhe direi como me comportarei”.

Para CATELLI (1999) a avaliação de desempenho é baseada fundamentalmente

no LUCRO, e este deve refletir através do fluxo de benefícios futuros, trazidos a valor

presente, as variações dos indicadores, pois como menciona CATELLI (1999), a relação

entre critérios de eficácia e LUCRO é de difícil mapeamento e não deve ser estabelecida.

Dessa forma incentiva-se a utilização dos indicadores balanceados, não

estabelecendo relações formais de causa e efeito, sendo os gestores dirigidos pelo LUCRO,

que detém o maior peso e interesse na avaliação.

Por fim, a iniciativa de relacionar remuneração a resultados justifica-se pela

expectativa de ser gerada motivação extrínseca, e esta motivação, por sua vez, alinhar os

interesses do colaborador com os da empresa, resolvendo as disfunções mencionadas por

CROZATTI (1998) relacionadas ao interesses de empresa, gestores e acionistas,

melhorando a performance dos gestores, e de todos colaboradores, cada qual em sua função

característica.

A seguir estão reunidas, em resumo, as partes e conexões do SAPD (tabela 1):

Subsist. integrante Função

Indicadores

Mapear o contexto, comunicar a estratégia,
alinhando e integrando os subsistemas em torno da
mesma.

Apoiar a retroalimentação de compreensão no
processo de decisão para correção de desvios.

Subsist. relacionados Função

Organizacional
Estabelecer os limites de atuação, responsabilidade e

autoridade na decisão de cada gestor.

Institucional
Estabelecer o limite na proposição de alternativas de

solução, devendo cada alternativa válida ter aderência à
missão, às crenças e aos valores da empresa.

Orçamentos
Evidenciar os desvios e informações para

compreensão das causas dos desvios.

2
GOLDRATT, E. M. (1992). Síndrome do palheiro: garimpando informação num oceano de dados.
2.ed. São Paulo, Educator. p.81. apud CROZATTI, J. (1998). Modelo de gestão e cultura
organizacional – conceitos e interações. Caderno de Estudos, São Paulo, FIPECAF, v.10, n.18,
mai/ago. p.37.
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Avaliação de desempenho
Remuneração e recompensas

Fornecer motivos para os gestores irem ao encontro
dos objetivos da organização.

Informação e comunicação
Fornecimento de dados e comunicação dos

indicadores e comunicação da mensagem de todos
subsistemas relacionados ao SAPD.

TABELA 1 -  Os vários subsistemas relacionados ao SAPD.

Na figura 6 a seguir, de acordo com o gestor movimentando-se no processo de

decisão o sistema (posição da seta 1) lhe fornece subsídios orientadores.

FIGURA 6 - União dos subsistemas, partes e conexões do SAPD no

processo de decisão.

O subsistema integrante e os subsistemas e processos relacionados, com o SAPD,

cada qual com sua função, atuam colocando à frente do gestor a orientação e subsídios

necessários a cada etapa da decisão.
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Em atuação, pode dar o exemplo de que, entre outras influências desejadas, no

momento em que o problema é evidenciado ao gestor, o sistema organizacional lhe dirá,

através do SADP, se esta decisão lhe cabe ou está fora de seu limite de atuação. E, quando

o gestor elenca alternativas de solução, o SAPD colocará à sua frente a missão, crenças e

valores da empresa, as informações sobre o contexto e as regras de avaliação e

remuneração. Todas estas informações são disseminadas através do sistema de informação

e comunicação da empresa.

Como principais saídas, o SAPD possibilita uma tomada de decisão voltada para o

melhor resultado econômico da empresa (considera geração de fluxos futuros, valor de

marca, etc., toda agregação de valor ao patrimônio tangível e intangível); produz

conhecimento gerencial desenvolvido sobre causa e efeito das decisões passadas,

estabelecendo maior compreensão sobre os relacionamentos entre indicadores qualitativos e

como estes relacionamentos podem potencializar os resultados futuros; e visão estratégica.

9.3. O Sistema em Atuação

O SAPD atua segundo a necessidade de decisão, dentro do processo de gestão.

Divide-se a atuação em duas fases: uma de preparação do sistema, tratada por

KAPLAN & NORTON (1997) quanto à implantação dos indicadores, e outra de atuação

propriamente dita., que segue o processo de gestão no modelo Gecon adaptado à inclusão

do objeto de gestão de “contextos”. (Figura 7)

FIGURA 7 – Objetos de gestão e o sistema de gestão.
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10. Alinhamento e Integração:

A figura 8 mostra o sistema empresa e seus subsistemas, alinhados entre si, em

decorrência do modelo de gestão bem definido. As linhas descritas com a letra A, na figura,

representam o alinhamento dos vários subsistemas do sistema empresa, alinhamento este

obtido quando o modelo de gestão está harmonizado entre crenças e valores do

proprietários e as características dos demais subsistemas.

A integração consiste em se criar relações de causa e efeito, que contenham meios

de transmissão de energia a outros sistemas integrados, orientando o movimento na direção

desejada. Tal integração, representada pela linha tracejada, na figura, parte do SAPD,

estendendo-se de um lado até o institucional da empresa, representando a tríade

institucional consideradas nas decisões, e de outro lado, até o subsistema de remuneração e

recompensas, o qual é parte do subsistema organizacional do sistema empresa.

FIGURA 8: Alinhamento e integração dos subsistemas da empresa.

Praticamente, o surgimento do SAPD se dá quando iniciativas estruturadas, que

podem ser parte de um processo de mudança organizacional, ou da adaptação do atual
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11. Considerações Finais

A gestão econômica – Gecon – por assumir como base da tomada de decisão as

transações da empresa, e como medida de eficácia empresarial o lucro econômico, quando

complementado por um conjunto de indicadores, evidencia aos gestores uma relação de

causa e efeito entre suas decisões passadas, o LUCRO obtido e a variação de tais

indicadores.

A gestão das estratégias, através do controle de estratégias individuais ou de um

conjunto delas, pela inviável mensuração, é realizada então através da gestão dos contextos

da empresa ao longo do tempo, onde o uso de indicadores de desempenho permite a

abstração da variação do LUCRO em variações de critérios de eficácia, estruturados por

estes indicadores, com as devidas restrições às aproximações e correlações matemáticas ou

estatísticas entre indicadores e LUCRO.

Esta possibilidade dá aos gestores a oportunidade de entender a variação do

LUCRO da empresa em tempo de tomar ações corretivas e a possibilidade de atuar antes

que ocorra a perda financeira. Destacando que, o entendimento do passado, apesar de ser

base para geração de conhecimento, não deve ser utilizado para extrapolação ou previsão de

resultados futuros, devido ao desprendimento cada vez maior dos acontecimentos entre

tempos passados e futuros.

O sistema de avaliação de desempenho mostra ao gestor para onde devem ser

orientados os objetivos, no sentido dos interesses da empresa. Assim o controle presente no

sistema de gestão não assume um caráter punitivo, coercitivo, restritivo, mas sim

orientativo, livre, que através da evidenciação de desempenhos orienta as decisões futuras

da empresa. Da estratégia até a avaliação de desempenho, os gestores estarão balizados

pelos indicadores de desempenho, construindo uma linguagem única no corpo de gestores,

fazendo com que todos busquem a mesma direção de desenvolvimento.

Espera-se desta forma a sinergia como o resultado e a otimização do resultado

global da empresa e a formação de uma base de conhecimento sobre o desempenho da

organização, dando maior poder de decisão ao corpo gestor da empresa.

Atrás destes conceitos reside a noção de que a construção do lucro de hoje, foi

feita ontem, portanto, não obtém-se lucro gerenciando lucro, mas sim os formadores do

lucro.

Na tabela 2 a seguir, resumem-se algumas características do sistema de gestão

Gecon e do sistema resultante após a integração do SAPD.
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Atributo comparado DE PARA
Base de gestão: Transações (nos orçamentos). Transações  e contextos.
Informações no
processo de decisão:

Desintegradas da estratégia.
Integradas com a estratégia e com o
contexto da empresa.

Integração de
sistemas:

Pelo LUCRO.
Através do indicador principal:
LUCRO e dos indicadores
balanceados.

Sistema de
indicadores de
desempenho:

Centrado no LUCRO.
Centrado no LUCRO, apoiado
paralelamente pelos indicadores de
contexto.

Processo de gestão: Prescritivo. Cognitivo orientado.
Avaliação de
desempenho:

Sem visão estratégica. Com visão estratégica.

Competência,
postura e
comportamento dos
gestores:

Apoiado na premissa de que
são competentes de forma geral
e se interessam pela empresa
antes de seus interesses
próprios e de suas áreas.

Apoiado na premissa de que os
gestores são capazes de entender o
que se espera deles e são
direcionados segundo seus próprios
interesses e motivação.

TABELA 2 -  Comparação entre o sistema Gecon e o sistema de gestão

resultante da integração do SAPD.
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