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1. Problema, Objetivos e Questão de Pesquisa 

A utilização de ferramentas de Contabilidade Gerencial pode contribuir para a 

melhoria do desempenho das organizações (Franco-Santos, Lucianetti, & Bourne, 2012), o 

que inclui as organizações do Terceiro Setor (Santos, Laureano, & Machado, 2014), onde 

ferramentas de contabilidade gerencial podem contribuir como um meio pelo qual a entidade 

se torna capaz de atender os interesses múltiplos e conflitantes de stakeholders (Järvinen, 

2016). Em específico, quando a preocupação se remete à necessidade de implantação da 

estratégia, os sistemas estratégicos de avaliação de desempenho são especialmente 

recomendados (Franco-Santos et al., 2012).  

Contudo, para que seja possível uma adequada implantação da estratégia por meio de 

um sistema de avaliação de desempenho, ou no processo de escolha de uma ferramenta de 

contabilidade gerencial para as mais diversas finalidades, faz-se necessário observar as 

características específicas da organização, como fatores contextuais, culturais e o seu modelo 

de gestão, para que seja possível escolher o modelo que seja adequado para o atendimento de 

suas necessidades e que possua maior congruência com as suas especificidades operacionais 

(Espejo, Costa, Cruz, & Almeida, 2009; W. Rocha & Guerreiro, 2010).  

Para organizações do Terceiro Setor, portanto, é importante garantir que as 

ferramentas de contabilidade gerencial sejam consideradas teoricamente adequadas para que 

seja ampliada a possibilidade de sucesso organizacional (Santos et al., 2014). Por conta disto, 

atenção especial deve ser dada na escolha de um modelo de avaliação de desempenho que 

tenha sido desenvolvido originalmente para organizações com fins lucrativos por uma 

organização sem fins lucrativos. Por sua origem e desenho contarem com pressupostos 

advindos das entidades com finalidades de lucro, estes modelos demandam adaptações para 

sua adequada utilização em organizações públicas ou do terceiro setor, já que estas últimas 

possuem características distintivas importantes em sua operação e que se refletem na 

formulação de estratégias (Kaplan, 2009). 

Como observado em diversas pesquisas realizadas no Brasil e no mundo, a adoção de 

ferramentas de contabilidade gerencial em organizações do Terceiro Setor ainda pode ser 

considerada incipiente. Uma das possíveis barreiras que levam organizações sem finalidades 

de lucro a não adotarem ferramentas de contabilidade gerencial é justamente a insegurança ao 

utilizar ferramentas originadas em organizações com finalidades de lucro, o que poderia 

deturpar ou levar as stakeholders à impressão de que estaria sendo deturpada a principal 

finalidade para a qual a organização foi constituída e é mantida (Niven, 2003).  

Por outro lado, nota-se que, em geral, quando há a adoção de ferramentas de 

contabilidade gerencial utilizadas em organizações públicas e sem finalidades de lucro, estas 

possuem origem em modelos desenvolvidos para organizações com finalidades de lucro, 

todavia buscando-se realizar as devidas adaptações para compreender as especificidades 

destas instituições (Lapsley & Wright, 2004), o que não é diferente com ferramentas para 

avaliação de desempenho (Moxham & Boaden, 2007). Como exemplo, indica-se na literatura 



acadêmica uma boa aceitação do modelo Balanced Scorecard (BSC) em entidades do 

Terceiro Setor para a realização de avaliação de desempenho (Castro, Donega, Gomes, Rech, 

& Costa, 2014). 

O Public Value Scorecard (PVSC) é uma ferramenta estratégica de avaliação 

desenvolvida por Mark H. Moore, professor da Escola de Governo da Universidade de 

Harvard, tomando como base o mais conhecido e difundido modelo estratégico de avaliação 

de desempenho para organizações com fins lucrativos, o BSC desenvolvido pelo professor 

Robert S. Kaplan, entretanto reconhecendo e contemplando aspectos específicos da gestão de 

organizações públicas e sem fins lucrativos em seu desenvolvimento, sendo entendida como a 

principal preocupação a geração de valor público (public value) por essas organizações 

(Moore, 2003).  

Observando-se a literatura acadêmica, verifica-se a ausência de relatos ou precedentes 

de implantação desse modelo de avaliação de desempenho em organizações sem fins 

lucrativos no Brasil que possam fornecer informações sobre o seu processo de modelagem, 

implantação e utilização, notando-se apenas a realização de proposições no Brasil e de 

proposições e implantações em organizações sem fins lucrativos de outros países. Da mesma 

forma, o impacto do processo de modelagem, implantação e/ou utilização desse modelo na 

geração de valor público também não foi explorado academicamente.  

Quanto a fundações de apoio, não se observa a realização de proposições conceituais 

ou implantações desse modelo na literatura acadêmica, bem como do impacto de sua 

modelagem, implantação e utilização na geração de valor público, o que traz a possibilidade 

de se verificar empiricamente a forma como poderia ser realizado o desenvolvimento de um 

sistema de avaliação de desempenho para uma fundação de apoio nos moldes do modelo 

PVSC, bem como verificar as suas consequências em uma instituição dessa natureza pela 

ótica da geração de valor público. Dessa forma, a presente investigação responde a seguinte 

questão: quais as consequências da modelagem, implantação e utilização do Public Value 

Scorecard na geração de valor público de uma fundação de apoio a uma instituição pública de 

ensino superior? 

O objetivo geral dessa investigação é o de avaliar as consequências da modelagem, da 

implantação e da utilização do Public Value Scorecard na geração de valor público de uma 

fundação de apoio a uma instituição de ensino superior objeto de estudo. O objetivo geral 

pode ser subdividido nos seguintes objetivos específicos: (a) elaborar um modelo conceitual 

de avaliação de desempenho baseado no Public Value Scorecard para a entidade objeto de 

estudo; (b) descrever o processo de implantação e utilização do Public Value Scorecard na 

entidade objeto de estudo; (c) verificar os resultados da utilização do Public Value Scorecard 

na entidade objeto de estudo pela ótica da geração de valor público; (d) indicar contribuições 

para o modelo de avaliação de desempenho originalmente desenvolvido, levando em 

consideração a experiência na entidade objeto de estudo. 

 

2. Relevância do Estudo 

Justificativas teóricas: (i) Oportunidades para a realização de pesquisas em 

organizações do Terceiro Setor. Apesar do aumento na quantidade de publicações no Brasil 

nos últimos anos (Castro et al., 2014; Godoy, Raupp, & Tezza, 2016), especialmente em 

resposta a até então alegada escassez de pesquisas sobre contabilidade no Terceiro Setor no 

país (Chagas, Luz, Cavalcante, & Araújo, 2011; Dani, Dal Vesco, & Scarpin, 2011), 

considera-se que este ainda é um campo fértil para a realização de pesquisas na área contábil 

(Castro et al., 2014; Godoy et al., 2016). (ii) Nos últimos 20 anos, questões e discussões 

relacionadas à mensuração e avaliação de desempenho de organizações do Terceiro Setor têm 

ganhado relevância tanto na área acadêmica quanto na prática (Arena, Azzone, & Bengo, 

2015). Nesse processo de desenvolvimento, observa-se a predominância de artigos 



conceituais e estudos quantitativos sobre avaliação de desempenho no Terceiro Setor, o que 

gera em consequência uma demanda por estudos empíricos que tratem sobre o processo de 

implantação de avaliação de desempenho nessas organizações (Cordery & Sinclair, 2013); 

(iii) Escassez de pesquisas acadêmicas que envolvem práticas de contabilidade em fundações 

de apoio brasileiras (Antonelli, Augustinho, & Pacheco, 2015); (iv) Ausência de pesquisas 

que abordem o processo de modelagem, utilização e implantação do PVSC em instituições 

brasileiras, demanda em âmbito acadêmico de pesquisas que envolvam a teoria do valor 

público (public value), englobando estudos longitudinais e que testem o triângulo estratégico 

do valor público que baseia a proposta do PVSC (Hartley, Alford, Knies, & Douglas, 2016); 

(v) Oportunidades para a realização de pesquisas intervencionistas na área de contabilidade, 

que podem ser consideradas raras (Oyadomari, Silva, Mendonça Neto, & Riccio, 2014), sendo 

da mesma forma consideradas raras as pesquisas-ação realizadas no Brasil em contabilidade 

gerencial (Oyadomari, Assis, Simãozinho, Mendonça Neto, & Dultra-de-Lima, 2012). 

Justificativas práticas e sociais: (i) Estudo de caráter intervencionista pode fornecer 

subsídios para que seja diminuído o gap entre o que é recomendado pela teoria e o que é 

realizado na prática organizacional com relação à contabilidade gerencial (Arnold & 

Hatzopoulos, 2000; Baldvinsdottir, Mitchell, & Nørreklit, 2010; Hansen, Otley, & Van der 

Stede, 2003; Scapens, 1990); (ii) baixa adoção de sistemas de avaliação de desempenho por 

organizações do Terceiro Setor (Moxham & Boaden, 2007); (iii) Importância social (Anheier 

& Seibel, 1990) e  econômica das organizações do Terceiro Setor (Defourny & Pestoff, 2014), 

o que é reconhecido em todo o mundo (National Council of Nonprofits, 2016; United Nations, 

2003) e no Brasil (Conselho Federal de Contabilidade, 2015). 

 

3. Limitações e Delimitações do Estudo 

Delimitação quanto à entidade objeto de estudo: Fundação da Universidade Federal do 

Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura (FUNPAR); 

delimitação quanto ao modelo de avaliação de desempenho: Public Value Scorecard (PVSC), 

ferramenta estratégica de avaliação desenvolvida por Mark H. Moore baseada no conceito de 

valor público (public value) (Moore, 2003).  

Limitação do estudo: como se trata de pesquisa de um único caso em profundidade, 

não se espera que os resultados da investigação impliquem em generalização. 

 

4. Fundamentação Teórica 

4.1 Avaliação de desempenho 

(Kaplan & Norton, 1992): modelo BSC, composto por quatro perspectivas (financeira, 

clientes, processos internos, aprendizado e crescimento) que indicam para os gestores um 

conjunto de indicadores que são consideradas as mais críticas para a implantação da estratégia 

da empresa, evidenciando o inter-relacionamento entre desempenho operacional e financeiro, 

representados pelas medidas financeiras e não financeiras. 

(Ittner & Larcker, 2001): apresentam argumentos sobre a relevância teórica do modelo 

BSC, sendo considerado um dos mais importantes desenvolvimentos já realizados em 

contabilidade gerencial. 

(Hoque, 2014): considera que, mesmo após 20 anos de seu desenvolvimento, o BSC 

continua sendo uma ferramenta valiosa para as empresas no desenvolvimento de mapas 

estratégicos, implantação de políticas, controle organizacional e como ferramenta para 

prestação de contas. 

(Norreklit, 2000): realiza críticas acerca da premissa presente no modelo BSC sobre a 

existência de relações realmente causais entre medidas financeiras e não financeiras, o que 

seria possível ao garantir a coerência entre as medidas financeiras e não financeiras 

estabelecidas ao longo das áreas organizacionais. 



 

4.2 Modelagem, implantação e utilização de avaliação de desempenho 

(Neely, Richards, Mills, Platts, & Bourne, 1997): apresenta recomendações, com base 

na literatura acadêmica, para o desenvolvimento de medidas de desempenho. 

(Bourne, Mills, Wilcox, Neely, & Platts, 2000): desenvolveu uma plataforma com 

base em elementos teóricos e validada em três casos longitudinais para desenho, implantação, 

utilização e melhoria contínua de sistemas de avaliação de desempenho, composta por quatro 

etapas. 

(Neely et al., 2000): apresenta, de forma esquemática, nove etapas para o 

desenvolvimento, implantação e revisão de um sistema de avaliação de desempenho. 

(Arena et al., 2015): apresenta uma estratégia para desenvolvimento de um sistema de 

avaliação de desempenho para uma organização social, tendo como principais preocupações 

os seus impactos sociais, econômicos e ambientais, a sua eficiência e efetividade, e sua 

sustentabilidade financeira, a qual foi aplicada em uma organização social italiana. 

 

4.3 Public Value Scorecard 

(Moore, 1995) sobre o valor público (public value): parte-se da ideia de que o objetivo 

do trabalho gerencial no setor público seria o de criar valor público, da mesma forma que o 

trabalho gerencial no setor privado é criar valor privado. 

(Moore, 2003): proposta do PVSC para entidades sem finalidades de lucro, como uma 

alternativa ao BSC desenvolvido originalmente para organizações com finalidades de lucro. 

Perspectivas do modelo: (i) missão social; (ii) capacidades operacionais; (iii) legitimidade e 

apoio.  

(Alford & O’Flynn, 2009): o artigo trata sobre os principais conceitos, críticas e 

significados emergentes da teoria do valor público, considerando os 20 anos da emersão da 

plataforma. 

 

5. Método 

Alegação de conhecimento (ou abordagem epistemológica): pragmática, pela qual se 

entende que o “... conhecimento surge a partir de ações, de situações e de consequências, e 

não de condições precedentes (como no positivismo). Há uma preocupação com as aplicações 

– “o que funciona” – e soluções para os problemas” (Creswell, 2007, p. 29). 

Estratégia de pesquisa: pesquisa-ação, que possui como principal característica o 

propósito de empreender uma ação planejada sobre determinados problemas (Martins & 

Theóphilo, 2007). Modalidade de pesquisa-ação: prática, na qual se toma uma prática 

existente em outro local e que é implementada em outra esfera de prática para realização de 

uma melhoria, sendo que o pesquisador é responsável por escolher e projetar as mudanças 

(Tripp, 2005). Fases em forma de ciclo, no qual se entende que a prática é aprimorada pelas 

oscilações entre o campo de ação da prática e o campo da investigação sobre a prática: (i) 

planejamento de uma melhoria da prática; (iii) agir para implantar a melhoria planejada; (iii) 

monitorar e descrever os efeitos da ação; (iv) avaliar os resultados da ação (Tripp, 2005). 

Efeitos do pesquisador nas variáveis de estudo: intervencionista (Tripp, 2005), em que 

o pesquisador não pode produzir conhecimento útil se não estiver envolvido como autor ou 

parte interessada no processo de ação coletiva, sendo, portanto, a participação conjunta 

considerada fundamental para a produção de conhecimento e para a construção de 

racionalização do pesquisador (Hatchuel, 2000). 

A presente investigação será realizada na Fundação da Universidade Federal do 

Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura (FUNPAR), A 

escolha da FUNPAR para essa investigação se dá por este ser considerado um caso 

paradigmático. (Cooper & Morgan, 2008). Além de a organização objeto de estudo contar 



com um planejamento estratégico e se enquadrar ao problema de pesquisa como uma 

fundação de apoio, a proximidade do pesquisador à instituição também é fator que viabiliza a 

realização do estudo, visto a necessidade de um acompanhamento longitudinal e em 

profundidade para o alcance dos objetivos da investigação. A escolha por uma fundação de 

apoio como um caso paradigmático também pode ser explicada pelos questionamentos com 

relação ao seu papel enquanto organização do terceiro setor, já que, enquanto reconhece-se 

seu papel importante no apoio administrativo e na captação de recursos para as universidades 

(Campos, Olher, & Costa, 2015; Passos Junior, 2015; J. C. Rocha, 2012), denotando uma 

geração de valor público, ao mesmo tempo as fundações de apoio sofrem críticas em sua 

atuação pelas possibilidades de desvios de finalidade e de sua utilização para atendimento de 

interesses privados (Alves & Azevedo, 2007; Dalto, Nossa, & Martinez, 2014; Protetti & 

Vaidergorn, 2011), o que pode denotar uma limitação na geração de valor público. 

 

6. Contribuição e Impacto Esperado 

Contribuições teóricas: (i) compor o estado da arte das pesquisas sobre contabilidade e 

controle gerencial no Terceiro Setor que, especialmente no Brasil, ainda são consideradas 

escassas, levando ainda em conta as poucas pesquisas realizadas sobre contabilidade e 

controle gerencial em fundações de apoio; (ii) fornecer maiores informações para a validação 

dos pressupostos existentes no modelo PVSC e na teoria do valor público que está presente 

em sua composição, tendo ainda o potencial de fornecer novas informações e evidências que 

contribuam para o desenvolvimento da ferramenta. 

Contribuições práticas: (i) fornecer subsídios práticos para a implantação de sistemas 

de avaliação de desempenho, em especial o PVSC, por fundações de apoio e entidades do 

Terceiro Setor; (ii) pesquisas de caráter intervencionista podem fornecer importantes 

contribuições para os práticos e para a sociedade por contribuírem com insights capazes de 

transformar a realidade das organizações (Oyadomari et al., 2014); (iii) fornecer contribuições 

sociais ao oportunizar subsídios para a melhoria da gestão das fundações de apoio e 

organizações assemelhadas, gerando reflexos positivos na sociedade. 
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