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                                                            Resumo                                                                                                                                                                     
O objetivo do estudo é discutir de que forma o sistema de recompensas influencia o uso diagnóstico 

e interativo das medidas de desempenho em uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. O 

artigo discute que o uso de medidas de desempenho é intensificado na medida em que estas medidas 

estão atreladas a um sistema de recompensas. Particularmente, o artigo explora o uso diagnóstico e 

interativo (Simons, 1995) das medidas de desempenho e o desenho de um sistema de recompensas 

financeiras em grupo. A metodologia adotada na pesquisa é estudo de caso em uma cooperativa de 

crédito cujas fontes de coleta de dados foram 7 entrevistas com gestores da cooperativa bem como 

dados secundários disponibilizados. Foi realizada análise qualitativa dos dados, por meio da técnica 

de análise de discurso. Como achados, pode-se destacar que a cooperativa de crédito possui uma 

estrutura organizacional definida e implementa controles de gestão como o planejamento estratégico, 

orçamento e sistema de incentivos. Em relação às medidas de desempenho, elas são usadas tanto para 

identificar e instituir medidas corretivas (uso diagnóstico), como para o uso facilitador e integrador 

por meio de debates face-a-face e comunicações informais entre as equipes, a fim de identificar novas 

oportunidades para o alcance dos objetivos (uso interativo). Especificamente o estudo discute que o 

sistema de recompensas financeiras em grupo, denominado Plano de Participação nos Resultados 

(PPR) enfatiza o uso diagnóstico e interativo das medidas de desempenho da cooperativa. Como 

implicações pode-se destacar o papel do desenho do sistema de recompensas para o uso diagnóstico 

e interativo das medidas de desempenho, contribuindo tanto para o alcance da eficiência operacional 

quanto para a flexibilidade. 
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O USO DIAGNÓSTICO E INTERATIVO DAS MEDIDAS DE DESEMPENHO  

 

RESUMO 

O objetivo do estudo é discutir de que forma o sistema de recompensas influencia o uso 

diagnóstico e interativo das medidas de desempenho em uma das maiores cooperativas de 

crédito do Brasil. O artigo discute que o uso de medidas de desempenho é intensificado na 

medida em que estas medidas estão atreladas a um sistema de recompensas. Particularmente, o 

artigo explora o uso diagnóstico e interativo (Simons, 1995) das medidas de desempenho e o 

desenho de um sistema de recompensas financeiras em grupo. A metodologia adotada na 

pesquisa é estudo de caso em uma cooperativa de crédito cujas fontes de coleta de dados foram 

7 entrevistas com gestores da cooperativa bem como dados secundários disponibilizados. Foi 

realizada análise qualitativa dos dados, por meio da técnica de análise de discurso. Como 

achados, pode-se destacar que a cooperativa de crédito possui uma estrutura organizacional 

definida e implementa controles de gestão como o planejamento estratégico, orçamento e 

sistema de incentivos. Em relação às medidas de desempenho, elas são usadas tanto para 

identificar e instituir medidas corretivas (uso diagnóstico), como para o uso facilitador e 

integrador por meio de debates face-a-face e comunicações informais entre as equipes, a fim de 

identificar novas oportunidades para o alcance dos objetivos (uso interativo). Especificamente 

o estudo discute que o sistema de recompensas financeiras em grupo, denominado Plano de 

Participação nos Resultados (PPR) enfatiza o uso diagnóstico e interativo das medidas de 

desempenho da cooperativa. Como implicações pode-se destacar o papel do desenho do sistema 

de recompensas para o uso diagnóstico e interativo das medidas de desempenho, contribuindo 

tanto para o alcance da eficiência operacional quanto para a flexibilidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

Visando a sustentabilidade e a competitividade no mercado em que atuam, as 

organizações adotam diversas práticas de contabilidade gerencial para, dentre outras funções, 

monitorar se os objetivos propostos estão sendo alcançados (Merchant & Van der Stede, 2003; 

Adams, 2006). Os Sistemas de Mensuração de Desempenho (SMD) são implementados para 

esses e outros fins, e envolvem processos e artefatos gerenciais de proposição de metas, 

mensuração do desempenho e incentivos (Ferreira & Otley, 2009; Hartmann & Slapničar, 2009; 

Guenther & Heinicke, 2018). 

Estudos anteriores têm investigado de que forma esses artefatos são utilizados e quais 

as consequências de seu uso, em termos de comportamento e desempenho organizacional 

(Widener, 2007; Guenther & Heinicke, 2018; Henri, 2006). Uma vertente amplamente utilizada 

na área de contabilidade gerencial é o modelo de alavancas de controle proposto por Simons 

(1995). Segundo esse autor e outros estudos posteriores (Guenther & Heinicke, 2018; Widener, 

2007), os SMD podem ser usados de forma diagnóstica ou interativa. 

O uso diagnóstico visa o monitoramento das atividades e resultados de modo a garantir 

que os objetivos pré-estabelecidos estejam sendo cumpridos, estabelecendo-se, caso necessário, 

medidas corretivas (Simons, 1995; Widener, 2007; Bisbe, Batista-Foguet, Chenhall, 2007). O 

uso interativo visa aderir à maior interação e comunicação, com o objetivo de elevar a busca de 

oportunidades tendo em vista as incertezas estratégias às quais a organização está sujeita 

(Simons, 1995; Widener, 2007; Bisbe et al., 2007). Ademais, os gerentes têm a possibilidade 

em decidir sobre qual uso, seja ele diagnóstico ou interativo, darão aos artefatos de gestão 



adotados pela organização. Outro aspecto importante na abordagem é a tensão dinâmica, a qual 

se refere à tensão gerada pela interação dos usos diagnóstico e interativo (Widener, 2007).  

Para motivar os gestores a fazerem o uso das informações dentro de um Sistema de 

Mensuração de Desempenho, as organizações tendem a adotar sistemas de recompensas e 

avaliação periódica, que visam sinalizar para as medidas estratégicas prioritárias (Ferreira & 

Otley, 2009). Além de facilitar a decisão do gestor, o sistema de recompensa e a avaliação 

periódica visam incentivar a atenção e o uso dado pelo gestor as medidas de desempenho 

(Grafton, Lillis & Widener, 2010; Van Veen-Dirks, 2010). A avaliação de desempenho tem 

como função gerar feedbacks e ser um parâmetro para promoção dos funcionários (Ho, Wu & 

Wu, 2014).  

Como parte do sistema de recompensas, incluem-se as recompensas financeiras, como 

compensação monetária, prêmios, bônus salariais, gratificações e benefícios (Merchant & Van 

der Stede, 2003; Kluvers & Tippett, 2011).  Além do mais, a própria avaliação periódica do 

gestor possui um papel motivador, pois pode influenciar no desempenho individual e 

proporcionar o aprimoramento do uso de informações para decisão, o que pode destacar maior 

atenção as medidas de desempenho relacionadas a avaliação periódica dos indivíduos (Van 

Veen-Dirks, 2010; Brown, Farrington & Sprinkle, 2016; Groen & Wilderom, 2017).  

Por meio do uso de recompensas financeiras e da avaliação periódica é possível 

desenvolver um ambiente com foco no resultado. O uso das informações será mais difundido 

na organização, podendo ser facilitador ou influenciador na tomada de decisão (Grafton, Lillis 

& Widener, 2010). Nessa perspectiva o controle gerencial é visto como um mecanismo 

utilizado para melhorar o desempenho individual, de grupo e da organização como um todo. 

Diante das discussões expostas acima, o estudo visa debater a seguinte questão de 

pesquisa: Como o sistema de recompensas e a avaliação periódica influenciam o uso 

diagnóstico e o uso interativo das medidas de desempenho? Em busca de discutir a 

problemática da pesquisa, tem-se como objetivo da pesquisa compreender como o sistema de 

recompensas e a avaliação periódica influencia o uso diagnóstico e interativo das medidas de 

desempenho em uma cooperativa de crédito. 

Considera-se o estudo oportuno, devido às medidas de desempenho serem parte 

relevante do Sistema de Mensuração de Desempenho (Ferreira & Otley, 2009), cujo uso pode 

trazer uma série de benefícios para a organização como: gerar um melhor alinhamento de 

objetivos estratégicos com ações, coordenar o uso dos recursos para implementação das 

estratégias, bem como aprimorar o desempenho da empresa no longo prazo (Guenther & 

Heinicke, 2018). Chong & Mahama (2014), por exemplo, discutem que o uso diagnóstico e 

interativo do orçamento geram maiores níveis de eficácia percebida da equipe e efetividade da 

equipe, o que tende a influenciar o desempenho organizacional, que também pode ser 

observado. 

Além disso, o estudo contribui para a literatura de contabilidade gerencial, discutindo 

como o sistema de recompensas financeiras coletivo da cooperativa e a avaliação periódica 

individual do gestor influenciam o uso que os mesmos fazem das medidas de desempenho no 

dia-a-dia do seu trabalho, tomando decisões e liderando suas equipes de trabalho para o alcance 

dos objetivos traçados pela organização.  

O artigo está estruturado nas seguintes seções. Além dessa introdução, apresenta-se na 

seção 2 o referencial teórico, no qual explora-se o uso diagnóstico e interativo e sistema de 

recompensas e a avaliação de desempenho. Na sequência os procedimentos metodológicos, 

seção na qual caracteriza-se a cooperativa de crédito objeto do estudo de caso, assim como os 

procedimentos de análise de dados. Além do mais apresenta-se a análise dos dados e as 

discussões dos achados. Por fim, as considerações finais, as contribuições da pesquisa, as 

limitações e sugestão de pesquisas futuras. 

 



2. Referencial Teórico 

 

2.1. Controle Diagnóstico e Interativo 

Simons (1995) propôs o modelo denominado Alavancas de Controle, que agrupa 

diversos artefatos e ferramentas gerenciais utilizados para implementar as estratégias e 

controlar o alcance dos resultados.  Em conformidade com o modelo de Simons (1995), muitas 

organizações utilizam artefatos que compõem Sistemas de Mensuração de Desempenho (SMD) 

visando alcançar dois objetivos principais: (i) a eficiência operacional, em termos do alcance 

dos fatores críticos de sucesso; e (ii) a flexibilidade que abrange a busca e a exploração das 

incertezas estratégicas (Simons, 1995; Widener, 2007). De modo geral, diversos estudos 

focaram no uso diagnóstico e interativo dos diversos artefatos de gestão como o orçamento 

(Hoffman et al., 2012; Albernethy & Brownel, 1999), o Balanced Scorecard (Bisbe & Otley, 

2004) e medidas de desempenho (Guenther & Heinicke, 2018; Henri, 2006; Widener, 2007).  

O foco do presente artigo são as medidas de desempenho que referem-se as “medidas 

financeiras e não financeiras (métricas) utilizadas por diferentes níveis organizacionais para 

avaliar o sucesso no alcance dos objetivos, dos fatores críticos de sucesso, das estratégias e 

dos planos, e assim satisfazer as expectativas de diferentes partes interessadas” (Ferreira & 

Otley, 2009 p. 271). As medidas de desempenho sãos artefatos que fazer parte dos Sistemas de 

Mensuração de Desempenho como mecanismos formais e informais, processos, sistemas que 

auxiliam as empresas no alcance dos objetivos e metas definidos pela alta administração 

(Ferreira & Otley, 2009). 

O uso diagnóstico envolve a implementação e o monitoramento das estratégias 

implementadas, visando o alcance dos objetivos e metas pré-estabelecidos. Ademais, o uso 

diagnóstico contempla medidas corretivas no momento em que os resultados se desviam das 

metas pré-estabelecidas no plano. Porquanto implementa-se a comparação entre os resultados 

planejados e realizados, de forma a gerar ações que visam corrigir os desvios em relação ao 

plano (Simons, 1995; Widener, 2007). Por meio do uso diagnóstico, permite-se a aderência de 

feedback, com o prospecto de orientar colaboradores envolvidos no controle gerencial para o 

cumprimento dos resultados, a fim motivar os gestores a desenvolverem novas ações com foco 

nas medidas de desempenho propostas (Hofmann, Wald & Gleich, 2012; Chong & Mahama, 

2014). 

Com isso Frezatti, Bido, Cruz & Machado (2017) dividem os usos diagnósticos em duas 

fases, sendo ex-ante, no qual compreende o momento em que metas e objetivos são projetados 

e deliberados de curto ou de longo prazo, como no planejamento estratégico e orçamento. E, 

posteriormente o ex-post, responsável pelo monitoramento do cumprimento das metas, análise 

dos resultados, revisão das métricas de desempenho e o estabelecimento de reuniões formais 

para sugestões de planos de ação. 

Já o uso interativo surge quando a equipe de alta gerência fomenta por meio dos 

mecanismos de gestão, o envolvimento individual e frequente diante do exercício das funções 

(Bisbe & Otley, 2004; Simons, 1995; Langfield-Smith, 1997). O uso interativo, por sua vez, 

compete no uso das informações geradas por um SCG, que permite identificar incertezas, e 

proporcionar o aprendizado por meio de sugestões de novas ideias como meios de estímulos 

para alcançar o melhor desempenho da organização (Sakka, Barki & Côté, 2013). No uso 

interativo, o feedback ocorre na proposta de aprendizado, em que reflexões e discussões sobre 

os resultados são impostos ao grupo diante de situações que não podem ser percebidas 

frequentemente nos sistemas de informações gerenciais, ou seja, aspectos que podem surgir 

inesperadamente durante a execução do plano (Abernethy & Brownell, 1999).  

Bisbe et al. (2007) qualifica as dimensões do uso interativo em cinco elementos. 

Primeiramente, no momento em que a equipe de alta gerência (diretoria executiva) utiliza os 

sistemas de controle em termos de tempo e atenção, durante o processo de gestão. Em segundo 



lugar, o nível de envolvimento dos gestores administrativos e operacionais com o uso do 

sistema de controle. Em terceiro lugar, a realização de reuniões entre os membros seniores e 

operacionais para interagir e debater face-a-face sobre os resultados organizacionais, propostas 

e desafios. Em quarto lugar, a busca e o processamento de informações condizentes ao ambiente 

de incerteza que podem afetar as estratégias pré-estabelecidas. E por fim, o papel facilitador e 

influenciador da forma como os membros da equipe da alta gerência motivam, instruem e 

instigam os demais colaboradores. 

 

2.2. Sistema de recompensas e Avaliação de desempenho 

O sistema de mensuração de desempenho também abrange o sistema de recompensas 

ou incentivos e a avaliação periódica. A avaliação periódica pode ser objetiva ou subjetiva, 

sendo objetiva ao mensurar o desempenho com base nas metas, e subjetiva ao abordar questões 

qualitativas que podem mudar conforme a percepção de quem avalia (Moers, 2005; Golman e 

Bhatia, 2012). Já o sistema de recompensas visa recompensar os colaboradores conforme o 

alcance dos resultados definidos pela alta administração (Ferreira e Otley, 2009). 

A avaliação de desempenho periódica contribui para que os gestores possam dar mais 

atenção a aspectos gerenciais, pelos quais recebem incentivos (Moers, 2005). Os gestores 

preocupam-se com o processo de avaliação de desempenho, pois o mesmo pode balizar o 

sistema de recompensas, como a participação do gestor nos resultados (Brown, Farrington & 

Sprinkle, 2016). Cabe destacar que no estudo de Van Veen-Dirks (2010), a avaliação de 

desempenho periódica recebe grande atenção por parte dos superiores e demais gestores, pois 

em muitos casos é a partir dela que se pode determinar a recompensa variável. Cabe destacar 

que em um ambiente organizacional, as informações devem ser repassadas entre superiores e 

colaboradores, sendo a avaliação de desempenho precisa no que pretende informar (Sprinkle, 

2003; Woods, 2012). Sendo assim, a avaliação de desempenho periódica tem o papel facilitador 

e influenciador das decisões dos gestores (Grafton, Lillis & Widener, 2010). 

Do ponto de vista do superior, existem certas recomendações a respeito de como eles 

devem avaliar os subordinados, objetivamente ou subjetivamente. As avaliações subjetivas 

envolvem julgamentos e percepções por parte dos superiores, causando potenciais distorções 

em termos de critérios, por exemplo, o uso maior da subjetividade pode interferir nas promoções 

dos colaboradores, pois os gerentes podem envolver suas percepções e não o desempenho real 

dos funcionários (Moers, 2005; Golman e Bhatia, 2012). Já as avaliações objetivas são baseadas 

em critérios e pesos pré-definidos, reduzindo a possibilidade de interferências externas (Bol, 

2011; Kunz, 2015). A avaliação periódica pode ou não ser utilizada como critério para o sistema 

de recompensas adotado pela organização. 

Esses sistemas de recompensas visam convergir as ações dos gestores de diversas áreas 

organizacionais para o alcance dos objetivos definidos no plano estratégico ou operacional 

(Malmi & Brown, 2008; Kluvers & Tippett, 2011). A implementação de recompensas 

financeiras incrementa o alinhamento dos objetivos individuais dos colaboradores com os 

objetivos organizacionais, por fim estimulam a motivação extrínseca (feedbacks individuais, 

recompensas, ou seja, o que é externo ao individuo, que pode ser estimulado por outros) de cada 

indivíduo (Ryan & Deci, 2000; Merchant & Van Der Stede, 2003). 

As recompensas financeiras, são comumente mais pesquisadas na área da contabilidade 

gerencial (Malmi & Brown, 2008; Ferreira & Otley, 2009). Esta modalidade de recompensas 

podem incluir aumentos salariais, bônus, promoções na carreira, participação no resultado 

financeiro da empresa dentre outros aspectos que podem incentivar o aumento de esforço dos 

colaboradores no desempenho de suas tarefas individuais ou coletivas (Bonner e Sprinkle, 

2003). 

O uso de sistemas de recompensas pode seguir a observação de alguns critérios que 

estimulam a motivação dos colaboradores, consequentemente, desempenho operacional 



superior. Dentre os critérios, destaca-se no estudo de Aguinis, Joo & Gottfredson (2013) cinco 

aspectos importantes para que o sistema de recompensas seja considerado bem-sucedido pela 

alta gerência, sendo (1) a clareza na definição e medição do desempenho, (2) recompensas de 

acordo com o desempenho, (3) recompensas conforme comportamento adequado a tempo hábil, 

(4) justiça ao recompensar colaboradores e (5) uso de recompensas financeiras e não 

financeiras. 

 

2.3. Modelo teórico da pesquisa 

O modelo teórico da pesquisa pretende discutir a seguinte questão de pesquisa “Como 

o sistema de recompensas e a avaliação periódica influenciam o uso diagnóstico e o uso 

interativo das medidas de desempenho?”  Para que exista o sistema de recompensas e a 

avaliação de desempenho, a organização precisa ter a estrutura e mecanismos de controles de 

gestão estáveis. 

Como base de um sistema de recompensa e avaliação periódica para o uso das medidas, 

é necessário uma boa estrutura organizacional para definição dos planos e estratégicas. A 

estrutura organizacional refere-se de maneira formal o papel ativo de cada departamento e 

membros das equipes, visando a realização das atividades (Chenhall, 2007). Fatores 

contingenciais também podem influenciar na estrutura organizacional, como o ambiente 

externo, tamanho da organização, tecnologia, estratégia e cultura organizacional (Chenhall & 

Morris, 1986; Chenhall, 2007). 

Já em relação aos planos e estratégia da organização, refere-se aos “passos” que a 

organização pretende traçar em prol de suas decisões empresariais, ou seja, decidir 

antecipadamente o futuro, isso requer que sejam definidas estratégias, decisões administrativas 

e operacionais (Ferezatti, 2009). Como estratégia, entende-se como a organização vai colocar 

em prática o plano traçado anteriormente, ou seja, quais ações serão tomadas a médio e longo 

prazo para a realização dos objetivos organizacionais (Frezatti, 2009; Ferreira & Otley, 2009). 

Sendo assim, apresenta-se a Figura 1 com o modelo teórico da pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Modelo teórico da pesquisa  

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Desta forma, a preposição subjacente do estudo é de que a forma com que a organização 

utiliza o sistema de recompensas financeiras e realiza a avaliação de desempenho periódica 

direcionará o uso diagnóstico e interativo das medidas de desempenho. 

 

3. Procedimentos metodológicos  

A metodologia da pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, por meio do qual é 

possível aprofundar o conhecimento sobre as características do ambiente que se deseja 

pesquisar e permite a investigação de ambientes organizacionais complexos (Ahrens & 

Chapman, 2006; Martins & Theóphilo, 2007 Cooper & Morgan, 2008).  

Com base nas observações do contexto organizacional, bem como das relações e 

realidades sociais dos colaboradores da cooperativa de crédito, a análise ontológica compreende 

ao interpretativismo, que tem como pretensão transcender de maneira clara e compreensível aos 

indivíduos, as evidências e resultados de suas ações (Chua, 1986; Crotty, 1998). 

Para a seleção do caso, observou-se organizações que possuíam mecanismos de controle 

gerencial, especificamente que adotam um Sistema de Mensuração de Desempenho estruturado 

e que abrange desde o planejamento, uso de medidas de desempenho, avaliação periódica e 

sistema de recompensas (Ferreira e Otley, 2009). Dessa maneira, a organização escolhida para 

o estudo de caso foi uma cooperativa que atua no segmento de crédito para pessoas físicas e 

jurídicas. A cooperativa de crédito possui representatividade nacional, atua em diversos estados 

e conta com mais de mil funcionários. Destaca-se que as cooperativas de crédito atendem aos 

requisitos quanto à estrutura, diversidade e complexidade das operações, e uso de mecanismos 

de controle gerencial. 

Como métodos de coleta de dados foram realizadas entrevistas e e o levantamento de 

documentos públicos e relatórios internos da organização estudada. Inicialmente realizou-se 

uma entrevista piloto com um funcionário de uma cooperativa de crédito, com porte menor do 

que a cooperativa selecionada. A entrevista inicial foi importante para identificar a estrutura e 

o modelo de gestão de cooperativas de crédito, bem como a lógica presente neste tipo de 

organização em relação aos mecanismos de planejamento estratégico e orçamentário, sistema 

de recompensas e avaliação de desempenho. 

Após realizar a entrevista piloto, identificou-se a cooperativa de crédito objeto do estudo 

a partir de informações no sítio eletrônico da mesma. O contato direto por telefone e por e-mail 

foi realizado em maio 2018, visando a identificação da alta direção e dos gestores da 

organização, sendo que nesse contato foi acordado o apoio para o desenvolvimento da pesquisa. 

Para prosseguir com a pesquisa, os pesquisadores entregaram a carta de apresentação para a 

cooperativa selecionada para, além do termo de consentimento para gravação e transcrição das 

entrevistas e o protocolo de ética do estudo de caso. Em específico, o protocolo ético continha, 

dentre outros assuntos, as informações sobre a pesquisa, os procedimentos de coleta de dados, 

e a garantia do anonimato da organização estudada bem como dos entrevistados que aceitaram 

participar da pesquisa. 

O constructo do questionário fora composto de cinco partes principais como (i) a 

estruturação da cooperativa, (ii) a definição de metas/objetivos, (iii) a avaliação de desempenho, 

(iv) a remuneração e (v) uso de informações que envolvia os controles diagnóstico e interativo 

da cooperativa, especialmente as medidas de desempenho. Algumas perguntas dispostas no 

roteiro de entrevistas são apresentadas a seguir: (i) Como funciona a estrutura de uma unidade 

da cooperativa? (ii) Como ocorre a delimitação das metas, quem participa desse processo? 

(iii) Você observa que a avaliação de desempenho aliado ao sistema de recompensas, gera 

efeito positivo no alcance dos objetivos? (iv) A cooperativa possui plano de cargos e salários 

baseado nos objetivos estabelecidos do orçamento? (v) Quando enxerga alguma oportunidade 

para mudar, é possível comunicar aos superiores, existe algum canal formal?  



A principal fonte de coleta de dados fora por meio de entrevistas semiestruturadas. Além 

disso foram coletados documentos para melhor entendimento do sistema de mensuração de 

desempenho e da gestão da cooperativa. As entrevistas foram realizadas nas dependências da 

cooperativa de crédito, tanto na sede administrativa quanto em postos de atendimento entre os 

meses de junho e julho de 2018. No total foram realizadas seis entrevistas sendo elas com 

diretores, gestores e coordenadores da cooperativa, conforme descrito na Tabela 1.  

 

Tabela 1:  

Caracterização dos entrevistados 
Entrevistados Categoria Tempo no cargo Tempo de duração 

1 Diretor 1 6 anos 1h30 min. 

2 Gerente 1 8 anos 2h10 min. 

3 Coordenador 1 7 anos 1h35 min. 

4 Coordenador 2 7 meses 1h 

5 Coordenador 3 8 anos 36 min. 

6 Diretor 2 8 anos 56 min. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018)  

O roteiro de pesquisa foi analisado individualmente e em conjunto pelos pesquisadores. 

Além disso, o roteiro de entrevistas foi validado por um analista de crédito de uma cooperativa, 

com o intuito de averiguar a validade e a compreensão do instrumento. Deste modo, buscou-se 

preservar o fundamento das questões baseadas no referencial teórico atentando para a precisão 

dos construtos estudados, bem como a clareza e adequação ao ambiente investigado. 

Além disso, foram coletado também documentos disponibilizados pela cooperativa, 

como a estrutura hierárquica e a cartilha de avaliação de desempenho da cooperativa, que indica 

por exemplo, as principais medidas de desempenho utilizadas na organização, como é formado 

o indicador, e como deve ser analisado. 

Os dados foram transcritos e posteriormente realizou-se a leitura e revisão da transcrição 

das entrevistas.  Como método de análise de dados foi utilizada a análise do discurso, a qual é 

composta por um grupo de procedimentos específicos, dos quais voltam-se em auxiliar no 

entendimento e explanação de fatos empíricos considerados consistentes para a análise 

(Giddens, 1984; Howarth, 2005). Apresenta-se a Figura 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Modelo metodológico da pesquisa 

Fonte:  Adaptado de Czarniawska (1999) apud Czarniawska (2000, p.5); Beck (2016) 

 

• Como os fatos estão sendo contados 

• Levantamento dos fatos 

• Indagação para o “story telling” 

• Interpretação dos fatos (o que eles dizem) 

• Análise dos fatos (como eles dizem isso) 

• Desconstrução dos fatos (desmontá-las) 

• Reconstrução dos fatos (narrativa das 

entrevistas e observações analisadas com 

base na literatura) 

• Comparação com outros estudos 

empíricos (convergentes/divergentes) 

Entrevistas (Documentos) 

Categorias 

Discurso – Literatura vs Discussão 

Fenômeno no campo 

Fenômeno na literatura 



De acordo com a figura acima, a operacionalização da análise do estudo seguiu-se por 

meio de narrativa do discurso (Czarniawska, 2000), a qual compreende a análise de toda a 

organização e das relações sociais que a permeiam, dentre a realização de entrevistas e análise 

de documentos. Posteriormente, as interpretações do campo observado perante categorias, 

como a identificação das medidas de desempenho, uso interativo e diagnóstico, bem como os 

fatores impulsionadores do sistema de recompensas. Por fim, a reconstrução do discurso, por 

meio de comparativos entre o que fora identificado em campo em consonância com a literatura. 

 

4. Análise dos resultados 

 

4.1.  Estrutura organizacional da cooperativa de crédito 

Conforme observado nas entrevistas e documentos internos disponibilizados pela 

cooperativa a organização estudada possui uma estrutura bem dividida com cargos, hierarquia 

e funções formalmente definidas. Dentre os órgãos que compõem a estrutura de governança da 

cooperativa, pode-se destacar a Assembleia dos Cooperados, o Conselho de Administração, o 

Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. A assembleia dos Cooperados é o órgão de deliberação 

máximo, responsável por eleger o Conselho de Administração, o qual irá captar as demandas 

da assembleia e dos demais cooperados e definir a estratégia a ser perseguida pela cooperativa. 

O Conselho de Administração é formado por sete membros, e além de outras 

atribuições, é responsável por eleger uma diretoria executiva. A diretoria é formada por três 

membros, sendo um coordenador da diretoria, um diretor administrativo e um diretor 

operacional, com a função de operacionalizar e viabilizar o alcance da estratégia determinada 

pelo Conselho de Administração.  

Como principais responsáveis pela gestão da cooperativa, enquadram-se a os diretores, 

os quais direcionam e gerenciam a cooperativa a nível top down.  Cabe ressaltar, que por meio 

da assembleia escolhe-se o conselho e o conselho define os diretores que estarão à frente da 

gestão no dia-a-dia da cooperativa.  

Os diretores coordenam as atividades de treze gerentes, dos quais dez são denominados 

de gerentes regionais, cuja responsabilidade é coordenar um grupo de agências ou postos de 

atendimento. Os outros três gerentes, atuam como um apoio a estes gerentes regionais, como 

os gerentes de crédito, gestão de pessoas e organização do quadro social, especificamente, 

tratando-se dos cooperados.  

Os gerentes regionais fazem a ponte de ligação entre as expectativas determinadas pela 

diretoria executiva e os gerentes de agência (postos de atendimento), denominados na 

cooperativa de coordenadores.  Os coordenadores atuam como gestores das equipes que 

trabalham em cada agência. Abaixo destes coordenadores estão os analistas e outros cargos 

operacionais, como os auxiliares e estagiários.  

 

4.2.  Plano Estratégico e Operacional 

A cooperativa adota mecanismos tanto de longo prazo quanto de curto prazo que estão 

alinhados com o desenho do Sistema de Mensuração de Desempenho (Ferreira & Otley, 2009). 

Quanto ao longo prazo a cooperativa desenvolve o planejamento estratégico de três em três 

anos, aproximadamente, em que são estabelecidos os objetivos globais e estratégicos. O 

planejamento estratégico é desdobrado para o horizonte de um ano, curto prazo, a partir do 

orçamento, o qual determina as metas quantitativas, consideradas operacionais ou financeiras, 

a serem alcançadas pelos gestores (Frezatti, 2009), e que são desdobradas para cada posto de 

atendimento. 

Segundo o Entrevistado 6 os objetivos e suas respectivas metas, podem abranger a 

ampliação do número de cooperados, o volume de recursos a serem administrados, além de 



identificar eventuais oportunidades de negócios “Inclusive na parte de participação social, 

quantos cooperados queremos envolver nos eventos educativos [...]” 

As diretrizes gerais são determinadas pelo Conselho de Administração, diretores, os 

gerentes regionais e coordenadores de postos de atendimento que detalham essas metas para o 

contexto das unidades que são responsáveis por gerenciar. A partir desse processo de definição 

de metas, estabelecem-se as metas que balizam o plano de participação dos resultados (PPR). 

Diante da responsabilidade em delimitar as metas orçamentárias, os coordenadores de 

postos de atendimento definem as metas conforme o contexto que estão inseridos, sendo 

necessário a participação de um ou dois membros do quadro de funcionários, geralmente 

analistas e posteriormente apresentam-se aos superiores. O entrevistado 3 relata que “Os 

coordenadores, junto com a gerência e a diretoria, definem um orçamento por posto de 

atendimento [...] Como aconteceu em outubro do ano passado (2017), alinhamos, desenhamos 

e construímos o orçamento para 2018 [...]” 

Para auxiliar na avaliação de desempenho a cooperativa utiliza um Mapa Estratégico 

que sintetiza os objetivos e as medidas de desempenho a serem monitorados, como por 

exemplo, captação de depósitos a prazo e concessão de crédito, cujos dados são atualizados 

mensalmente. Além das metas estratégicas, ocorre o desdobramento das metas táticas para os 

gerentes regionais e agências, sendo os gestores de cada agência responsáveis por delegar 

responsabilidades para cada colaborador. Cabe destacar que essas metas de desempenho são 

atribuídas a todos os membros da agência, desde o estagiário até os cargos mais elevados.  

 

4.3.  Avaliação de Desempenho Periódica  

A avaliação de desempenho pode ocorrer tanto de forma individual quanto coletiva, e 

pode ser base para o sistema de incentivos (Woods, 2012). Cabe destacar que na cooperativa a 

avaliação de desempenho não foca apenas em indicadores de desempenho financeiros, mas 

destaca-se a avaliação por competência em que analisa o comportamento do colaborador, sua 

capacidade em alcançar as metas estabelecidas, bem como o relacionamento profissional. De 

acordo com o entrevistado 2:  
 

“A avaliação de competências é feita uma vez por ano, dividida entre os 

coordenadores, a qual possui como aspectos a verificação da comunicação assertiva, 

do foco no resultado econômico social “aqui são as metas”, posteriormente a liderança 

e gestão de pessoas, negociação, relacionamento interpessoal, senso de cooperação, 

visão de processo, bem como o todo da coordenação”. (Entrevistado 2) 

 

As metas de desempenho dispostas no plano estratégico e operacional estão relacionadas 

subjetivamente na avaliação de desempenho periódica individual do gestor, no entanto são 

tratadas objetivamente a partir do sistema de recompensas em grupo, o qual será caracterizado 

na sequência.  
 

4.4.  Sistema de recompensas  

As metas definidas para determinados indicadores de desempenho são um dos 

elementos considerados para o sistema de recompensas financeiro coletivo (Kluvers & Tippett, 

2011) da Cooperativa, denominado de Plano Participação nos Resultados (PPR). O PPR (Plano 

de Participação nos Resultados) consiste em um sistema de recompensas em grupo que foi 

estruturado na cooperativa há mais de 20 anos. Esse sistema de recompensas é desenvolvido 

com base nos indicadores de desempenho por exemplo: taxa de crescimento no número de 

cooperados. Estes indicadores de desempenho que norteiam o PPR são realinhados a cada 

semestre, e o pagamento também ocorre a cada semestre, influenciando o foco dos gerentes, 

coordenadores e demais colaboradores. Essa definição de pesos e alinhamento é realizado pela 

diretoria executiva. Segundo o Entrevistado 6: 
 



“Então se dá um peso maior para aquele [indicador] que precisando de mais força e 

diminui o peso daquele que não está. Nem tudo entra no PPR, só alguns, os mais 

estratégicos os mais importantes e então, se faz ações corretivas visando estimular 

aquilo que está com dificuldade [...]”. (Entrevistado 6) 

 

O PPR foi definido como o sistema de recompensas, o qual é repassado para os 

colaboradores nos dois semestres do ano. Segundo o Entrevistado 6, por ser uma cooperativa, 

“a gente preza muito pelo trabalho coletivo, pelo trabalho de equipe, por um trabalho de apoio 

entre as equipes e não por competição entre os colaboradores”. Como uma das prioridades da 

cooperativa é o espirito coletivo, o PPR é para todos, desde o estagiário à diretoria, com 

perspectivas de alcançar até três salários, além da probabilidade em alcançar um adicional, que 

seria um extra, além do que estava estabelecido.  

O foco do PPR é fornecer um bônus para os colaboradores e não puni-los (Bonner & 

Sprinkle, 2002). A punição aqui retratada não se refere a demissões, mas sim ao não 

recebimento do PPR, conforme o entrevistado 4 “a maior penalidade é o não recebimento dessa 

participação, querendo ou não ali nós recebemos 135% do nosso salário”. O sistema de 

recompensas adotado pela cooperativa é segregado em toda a organização, o pagamento do 

PPR ocorre para todos os níveis, desde a diretoria executiva aos demais colaboradores. O 

entrevistado 2 afirma que “todos os postos de atendimento têm a mesma meta, mas lá na área 

de controle (administrativo), por exemplo, eles têm metas diferentes”. 

Apesar da recompensa variável ser coletiva, existem diversidades entre as equipes da 

cooperativa, como no alcance ou não das metas estabelecidas no PPR para cada posto de 

atendimento que, ou seja, existem contextos específicos, o que por conseguinte, justifica a 

realização da pesquisa pois está relacionado implicitamente ao tipo de uso dos mecanismos de 

controle e incentivo. Conforme relata o Entrevistado 6, existem metas conforme cada posto de 

atendimento, que são diretamente ligadas ao desempenho de cada unidade, a partir das quais 

serão atribuídos percentuais a serem atingidos para o PPR. 

Dessa maneira, o sistema de recompensas adotado na cooperativa investigada focaliza-

se na remuneração variável, denominado PPR, e tem como objetivo influenciar a equipe (seja 

o posto de atendimento ou toda a cooperativa) a alcançar as metas pré-estabelecidas para 

determinados indicadores de desempenho (Ryan & Deci, 2000). Como relata o Entrevistado 4: 
 

“[...] a cooperativa tem uma forma de trabalhar que eu, particularmente, gosto muito 

que é a busca dos resultados de forma coletiva, então nós não temos comissões, nós 

não temos extra, nós temos outros tipos de benefícios, e o PPR, nossa participação nos 

resultados, é um deles”. (Entrevistado 4) 

 

De forma geral, o PPR envolve todos os colaboradores, por meio da realização de 

reuniões para observar o alcance ou não das metas estabelecidas no PPR. Sendo assim, o 

sistema de recompensas da cooperativa acaba por influenciar o comportamento e a motivação 

dos colaboradores, bem como o uso diagnóstico e interativo do sistema de avaliação de 

desempenho. O Entrevistado 3 comenta sobre a atenção e a preocupação com as medidas de 

desempenho que compõem o PPR:  
 

“A equipe se divide para tentar atender cada produto no semestre, aqui no posto de 

atendimento nós nos reunimos duas vezes por semana, para ver como estão esses 

números ligados ao PPR e ligados ao orçamento [...]. (Entrevistado 3) 

 

4.5.  Sistema de recompensas como facilitador do uso diagnóstico e interativo das 

medidas de desempenho 

A avaliação periódica e o sistema de recompensas estabelecem as prioridades aos 

gestores da cooperativa, mas, principalmente direcionam a forma e a intensidade do uso das 

medidas de desempenho no dia-a-dia do trabalho do gestor. A partir da pesquisa identifica-se 



que particularmente o PPR é um instrumento que direciona objetiva e explicitamente o uso dos 

indicadores de desempenho por parte dos gestores da cooperativa, em termos tanto do uso 

diagnóstico quanto do uso interativo (Simons, 1995; Widener, 2007; Guenther & Heinicke, 

2018). Percebe-se através das entrevistas, que o PPR influencia diretamente em como os 

colaboradores focam nas metas estabelecidas, pois serão recompensados conforme o 

desempenho das suas equipes. 

O uso diagnóstico das medidas de desempenho remete ao monitoramento e 

acompanhamento dos resultados diante dos objetivos organizacionais (Simons 2000; Widener, 

2007). Nesse sentido, há o acompanhamento dos resultados realizados em termos das metas 

que foram estabelecidas no plano orçamentário e/ou estratégico, além da implementação de 

ações corretivas para realizar ajustes de rota ou até mesmo revisões no plano. Os gerentes 

regionais possuem como responsabilidade o acompanhamento de cerca de dez postos de 

atendimento, com percentuais de cumprimento das metas em consonância com a perspectiva 

de rentabilidade e captação individual de cada posto, os quais são monitorados por meio de um 

sistema de painel de indicadores (dashboards) para acompanhar o previsto e o realizado.  

Conforme comentado pelo Entrevistado 6, a diretoria executiva acompanha de perto as 

tendências de mercado e contrapõe com o plano de metas aprovado pela cooperativa, de forma 

a evitar que surpresas possam ocorrer no percurso para alcançar o plano “para que essas 

surpresas sejam o mínimo possível [..]” (Merchant e Van der Stede, 2014). Conforme Simons 

(1995), essa é uma função relevante dos Sistemas de Controle Diagnóstico.  

O monitoramento e acompanhamento dos indicadores de desempenho, que balizam o 

pagamento do PPR, é realizado formalmente (Van Veen-Dirks, 2010). Conforme o 

Entrevistado 2 (responsável regional) destaca, as reuniões ocorrem “uma vez por mês com a 

diretoria, a cada quinze dias com os gerentes regionais e com os coordenadores uma vez por 

mês [...].” Desta forma, conforme o entrevistado 2, a troca de informações realizada por meio 

das reuniões, é um ritual que visa garantir que as metas e os resultados reais sejam confrontados, 

e caso seja necessário efetuar os ajustes de rota. Tal controle está alinhado com a visão de 

Sakka, Barki & Côte (2013) em que o uso diagnóstico dos indicadores de desempenho permite 

a reflexão sobre os resultados e desvios, gerando alternativas de aprimoramento e alcance das 

metas de maneira eficiente. 

Ao ser questionado sobre a motivação dos colaboradores, o Entrevistado 2 relata que 

“Nós acompanhamos os números, acompanhamos os indicadores do PPR e quando 

alcançamos a gente vibra muito [...].” Ou seja, conforme o entrevistado, a comemoração 

motiva os colaboradores a atingir ainda mais os objetivos da cooperativa e principalmente 

prezar pelo atendimento ao cooperado, sendo que esta recompensa vai além do recebimento do 

PPR.  A recompensa variável na cooperativa, influência o comportamento dos colaboradores e 

das equipes. Com o PPR a atenção é maior para o acompanhamento dos indicadores de 

desempenho, bem como no monitoramento do alcance das metas estabelecidas.  

O uso interativo possui um papel facilitador e integrador das equipes na organização, 

incentivando os subordinados a executarem suas atividades com autonomia e flexibilidade 

(Bisbe et al, 2007). O Entrevistado 2 complementa sobre a autonomia em que nem tudo será 

relatado ao diretor, devido a sua função em cumprir as metas pré-definidas. Desta forma, ele 

precisa analisar formas para implementar estratégias alternativas e como fazer com que a Área 

Regional prospere conjuntamente com cada colaborador. O uso interativo das medidas de 

desempenho ocorre no dia-a-dia e por meio de ritos formais e informais, decorrente da interação 

entre a alta gerência e os subordinados, por exemplo, por meio de reuniões (Simons, 2000). 

Segundo os entrevistados, as reuniões acontecem tanto a nível de diretoria, gerência e 

coordenação nos postos de atendimento, mediante a resolução de problemas e a discussão de 

novas alternativas para aprimorar o desempenho. 



Por meio da interação entre os níveis hierárquicos, também é necessário a delegação das 

responsabilidades para o alcance das metas estabelecidas no plano. Para isso, se faz necessário 

o acompanhamento e comunicação entre as equipes para aprimorar o processo de definição de 

metas operacionais. Diante disso, o Entrevistado 6 complementa que: 
“[...] aqui nós conversamos direto, não é uma coisa assim, muito formal. Nós temos 

um canal sempre aberto mesmo com as equipes, então há troca de informações, eu 

diria que de forma muito regular, o qual não se espera um formalismo nessas 

reuniões”. (Entrevistado 6)  

 

Nesse sentido, o comentário alinha-se com a função de gerar discussões face-a-face, que 

é uma das perspectivas do uso interativo (Bisbe et al., 2007), especialmente quando se trata de 

indicadores de desempenho que compõem o pacote do sistema de recompensas. 

Em nível de gerência regional, as reuniões ocorrem a cada quinze dias, dentro dos postos 

de atendimentos, se os coordenadores estão alcançando os objetivos, além de trocas de 

experiências. Esse processo visa auxiliar os coordenadores, no alcance das prioridades 

refletidas nos indicadores de desempenho, alguns desses dispostos no PPR, em relação ao 

alcance de objetivos e implementação de estratégias da cooperativa. O Entrevistado 2 afirma 

que: 
 

“[...] nas reuniões ocorre a troca de boas práticas, em que geralmente é um ou dois 

assuntos por reunião, conforme as prioridades de cada ano. Por exemplo, no ano 

passado (2017), nós priorizamos as operações de crédito, já nesse ano a prioridade 

envolve inadimplência e captação dos cooperados”. (Entrevistado 2)  

  

Destaca-se também o acompanhamento no dia-a-dia, de maneira mais informal em que 

há o acompanhamento diário por meio dos sistemas disponibilizados pela cooperativa, 

conforme o Entrevistado 5 “quando a semana é turbulenta acompanho de 2 a 3 dias para 

verificar se está tudo ok”. De acordo com o estudo de Bisbe et al. (2007), a alta gestão envolve-

se com as atividades dos subordinados por meio dos sistemas de controle, como por exemplo o 

painel de indicadores (dashboards).  

Ainda sobre o aspecto de uso interativo, a alta gerência busca a discussão sobre novas 

ações a serem tomadas, fazendo com que assumam desafios em equipe, propondo soluções para 

os problemas do dia-a-dia (Henri, 2006; Chong & Mahama, 2014). Conforme o Entrevistado 4 

(Coordenador) “às vezes eu jogo para equipe: “e aí, o que nós podemos fazer para atingir esse 

número? O que nós podemos fazer com esse desafio? [...]”. Por fim, sobre a busca por novas 

soluções o Entrevistado 5 relata que busca com frequência por alternativas e soluções em 

conjunto “Eu sempre digo, surgem ideias maravilhosas, às vezes de um estagiário que nem 

imaginávamos [...], então nós temos que aproveitar o que estamos tendo de cada um dos 

colaboradores”. Tais evidências corroboram com Bisbe et al. (2007), tendo em vista que os 

gestores incentivam os subordinados a implementar conjuntamente as estratégias da 

organização. 

 

5. Considerações Finais 

O objetivo desse estudo foi compreender como o sistema de recompensas e a avaliação 

periódica influenciam o uso diagnóstico e interativo das medidas de desempenho em uma 

cooperativa de crédito da região sul do Brasil. Para o alcance dos objetivos, formulou-se um 

construto subdividido em quatro abordagens, desde a estrutura da cooperativa até o papel 

facilitador do sistema de recompensas sobre o uso diagnóstico e interativo dos indicadores de 

desempenho.  

Em conformidade com as entrevistas, discutiu-se a aderência do sistema de recompensas 

como impulsionador do uso diagnóstico e interativo das medidas de desempenho com ênfase 

na eficácia da equipe (Chong & Mahama, 2014; Guenther & Heinicke, 2018). Apesar de conter 



um sistema hierárquico bem claro na cooperativa, todos os membros executam suas atividades 

em prol da coletividade, que acarreta na satisfação do cooperado bem como na motivação dos 

colaboradores em poderem explanar suas ideias e comunicar diretamente com os cargos mais 

elevados da organização (Ryan & Deci, 2000; Merchant & Van Der Stede, 2003; Bisbe et al., 

2007). 

Especificamente o uso diagnóstico e interativo das medidas de desempenho contribuem 

ao mesmo tempo para que as estratégias propostas sejam alcançadas, bem como a busca de 

novas oportunidades, frente às incertezas estratégicas às quais a organização está sujeita. 

Perante o uso diagnóstico, nota-se que a diretoria e níveis de gerência buscam analisar a situação 

dos resultados da cooperativa de maneira gradativa, desde os objetivos do planejamento 

estratégico, o desdobramento das metas dentre o orçamento e os indicadores para o alcance do 

PPR, com o intuito de verificar se há o alinhamento entre o que fora traçado e o realizado e 

analisar a necessidade em instituir medidas corretivas, para evitar surpresas que possam afetar 

os resultados da cooperativa, e estas são verificadas por meio de reuniões formais e sistemas de 

monitoramento Simons, 1995; Widener, 2007; Frezatti et al., 2017). Já o uso interativo possui 

a função de transmitir um papel facilitador, integrador e comunicativo entre os membros da 

organização para a busca de oportunidades (Simons, 1995; Widener, 2007; Bisbe et al., 2007). 

Por esta perspectiva, a partir das entrevistas nota-se que os superiores interagem com os 

subordinados com conversas informais e rápidas com o intuito de extrair alternativas para o 

aprimoramento e alcance das metas estabelecidas, por meio do uso de indicadores de 

desempenho. 

Outro achado relevante do estudo é que a adoção de sistema de recompensas em grupo 

e a avaliação periódica do desempenho dos indivíduos na cooperativa reforça a necessidade do  

uso diagnóstico e interativo das medidas de desempenho, especialmente aquelas explícitas no 

pacote de incentivos (PPR). Como verificado na cooperativa, o sistema de recompensas 

utilizado é o PPR, que apesar de possuir algumas especificidades de rentabilidade por postos 

de atendimento, o seu objetivo final é coletivo e foca principalmente nos resultados financeiros 

da cooperativa e na satisfação do cooperado (Kluvers & Tippett, 2011). Toda a rotina de 

reuniões, acompanhamento de indicadores de desempenho, aplicação de medidas corretivas e 

discussões para o alcance dos objetivos traçados, ou de planos alternativos para o alcance da 

estratégia são balizadas na organização investigada pelo sistema de recompensa e avaliação de 

desempenho.  

 Apesar das contribuições o presente artigo possui algumas limitações. Primeiramente, 

quanto ao próprio método de coleta de dados, que constitui em uma fonte qualitativa de 

evidências, que é sujeita a respostas ambíguas e incompletas por parte dos entrevistados. No 

entanto, a realização de um número significativo de entrevistas, permitiu analisar pontos de 

convergência e divergência de entendimentos em relação aos temas abordados. Destaca-se 

também o acesso à documentos internos da organização como uma forma de confrontar as 

evidências obtivas via entrevista e via documental.. Ademais, por ser um estudo de caso 

específico com uma cooperativa de crédito os resultados não podem ser generalizados. 

 Como sugestões de futuras pesquisas, sugere-se a análise de múltiplos casos, como a 

comparação do sistema de recompensas em cooperativas de crédito, para analisar de que forma 

um pacote de recompensas que mescle metas coletivas e individuais, influenciam o uso dos 

indicadores de desempenho. Além disso, sugere-se estudos qualitativos que aprofundem na 

discussão de recompensas financeiras e não-financeiras e sua ênfase sobre os resultados 

organizacionais. Por fim, sugere-se o desenvolvimento de estudos que analisem o uso 

diagnóstico e interativo dos Sistemas de Mensuração de Desempenho sob a perspectiva 

longitudinal e até mesmo sobre outros setores, pois é uma área que apresenta poucas evidências 

empíricas. 
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