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RESUMO 

Esta pesquisa, de característica exploratória, quali-quantitativa, tem por objetivo construir um 

modelo de avaliação de desempenho para apoiar o processo decisório de uma agência do setor 

de regulação de serviços públicos. O instrumento de gestão se propõe a identificar, organizar, 

mensurar e integrar os critérios necessários e suficientes para a gestão do contexto, segundo as 

particularidades do ambiente, valores e preferências do decisor. O estudo está apresentado 

para um dos objetivos estratégicos da área de fiscalização econômico-financeira de uma 

agência reguladora para o setor elétrico. O instrumento de intervenção utilizado foi a 

metodologia MCDA-C, tendo em vista sua aptidão para lidar com ambientes complexos, 

conflituosos, políticos e onde existem conflitos de interesses. O instrumento de gestão 

construído expandiu o entendimento dos decisores ao evidenciar os aspectos críticos e 

apresentar sua definição e operacionalização, desde os objetivos estratégicos até as escalas 

que os mensuram. O modelo identificou seis objetivos estratégicos operacionalizados por 49 

indicadores de desempenho. Este estudo apresenta o objetivo estratégico satisfação das 

pessoas. O instrumento de gestão ilustra a situação atual do contexto que é gerenciado, 

disponibilizando uma visão gráfica e numérica para evidenciar as performances em nível de 

excelência, mercado e comprometedora dos aspectos julgados relevantes. Uma ilustração do 

uso do modelo para gerar ações de aperfeiçoamento conclui a pesquisa. 
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1. INTRODUÇÃO 

Face às transformações econômicas e sociais, notadamente quanto a transparência 

operacional manifestadas principalmente pela mídia em relação à disponibilidade e qualidade 

dos serviços públicos, internacionalmente conhecidos como utilities, o Estado tem adotado a 

política de transferir estas atividades para empresas particulares. Para garantir os padrões de 

qualidade destes serviços, criou-se a função de regulação e fiscalização dos mesmos 

(JAMASB; POLLITT, 2001; TUPPER; RESENDE, 2004). 

Estes serviços públicos, anteriormente prestados pelo governo, têm sido vendidos para 

o setor privado, com vistas a permitir realizar os investimentos necessários e a desempenhar 

de forma mais eficiente a sua função, o que acarretou uma onda de privatizações dos serviços 

essenciais. Para manter o controle sobre estes serviços, evitando que exista um monopólio 

sobre a prestação de serviços públicos, e almejando manter o equilíbrio econômico e 

cumprimento dos interesses públicos, foram criadas as agências reguladoras (JAMASB et al., 

2004; MARQUES; SIMÕES, 2008). 

As agências têm a função de assegurar que os serviços públicos não se valham de sua 

situação de monopólio e exerçam pressões via oferta limitada para reduzir a qualidade, 

aumentar o preço ou mesmo restringir a disponibilidade destes serviços.  Para que a agência 

possa realizar a sua função, faz-se necessário haver um processo de gestão forte, com 

objetivos claros e não ambíguos. Por um lado, o processo deve orientar aos terceirizados 

sobre o que é importante e como deve ser mensurado cada critério, e nesta escala saber qual a 

meta e a evolução esperada. Por outro lado, premiar a competência e penalizar a sua falta. 

Dentre os métodos disponibilizados pela academia para lidar com estes contextos, 

destacam-se os da Avaliação de Desempenho e, dentre estes, a MCDA-C, por sua aptidão 

para lidar com problemas mal definidos, e particularmente por sua vocação para desenvolver 

modelos em contextos onde o decisor deseja que o instrumento de gestão tenha em conta suas 

particularidades e seus valores e preferências. 

Quanto aos métodos disponibilizados na literatura para realizar a avaliação de 

desempenho na regulação dos serviços públicos, sua maioria se vale de abordagens 

Normativistas e Descritivistas (EDVARDSEN; FØRSUND, 2003; JAMASB; POLLITT, 

2003; FARSI; FILIPPINI, 2004; GIANNAKIS et al., 2005; ÇELEN; YALÇIN, 2012), 

deixando de atender os requisitos do contexto em estudo (ENSSLIN et al., 2013). 

Diante do contexto apresentado, surge a pergunta de pesquisa que baliza a execução 

deste trabalho: como avaliar o desempenho na Regulação de Serviços Públicos reconhecendo 

sua singularidade e evidenciando os aspectos críticos necessários e suficientes para sua 

gestão, segundo a visão de seu gestor, de formas a possibilitar o monitoramento gráfico e 

numérico e permitir o aperfeiçoamento do contexto com processo e hierarquização das 

alternativas?  

Com o intuito de satisfazer a pergunta de pesquisa formulada, este artigo trabalha com 

o objetivo de construir um modelo de avaliação de desempenho para o setor de fiscalização e 

regulação econômico-financeira das empresas de energia elétrica da Agência Reguladora de 

Serviços Públicos de Santa Catarina (AGESC), de forma que evidencie, organize e mensure 

os aspectos críticos, possibilite a visualização gráfica e numérica da situação atual e de 

possíveis cenários, ao tempo que disponibilize processo para orientar o desenvolvimento de 

alternativas para seu contínuo aperfeiçoamento.  Os objetivos específicos para que seja 

possível atender ao objetivo geral do trabalho são: (i) identificar os critérios; (ii) construir 

escalas ordinais e cardinais para mensurar os aspectos explicitados; (iii) definir o perfil de 

desempenho atual (status quo); e, (iv) propor ações de aperfeiçoamento do desempenho. 

Este artigo se apresenta em cinco seções, além dessa introdução. A seção seguinte 

apresenta o enquadramento metodológico da presente pesquisa e apresentação do instrumento 

de intervenção. Na terceira seção é apresentado o referencial teórico sobre avaliação de 
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desempenho na regulação de serviços públicos. A quarta seção apresenta os resultados do 

estudo de caso, a construção do modelo de avaliação de desempenho para regulação de 

serviços públicos. A seção quinta apresenta as considerações finais do trabalho. Por fim, o 

artigo apresenta as referências bibliográficas utilizadas ao longo do texto. 

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

A metodologia do trabalho se divide em duas seções: (i) Enquadramento 

Metodológico da pesquisa; e, (ii) Procedimentos para construção do modelo. 

 

2.1. Enquadramento metodológico 

O enquadramento metodológico é entendido como a análise, a descrição ou a 

explicação das abordagens e procedimentos aplicados durante a pesquisa para especificar o 

conjunto de métodos de pressupostos filosóficos ou disciplinas, os quais fundamentam os 

temas ou finalidades que elucidam o estudo particular para o método científico (ENSSLIN et 

al., 2013). 

Esta seção busca, então, definir o enquadramento metodológico da pesquisa, 

dividindo-se em seis subseções: i) o objetivo da pesquisa; ii) a lógica da pesquisa; iii) o 

processo da pesquisa; iv) o resultado da pesquisa; v) os procedimentos técnicos; e vi) o 

instrumento de intervenção utilizado no processo da pesquisa. 

Em relação ao objetivo da pesquisa, especificamente quanto à natureza do objetivo, o 

presente estudo caracteriza-se como exploratório (GIL, 1999), visto que busca analisar 

profundamente o processo de gestão da fiscalização econômico-financeira de energia elétrica 

na AGESC, por meio de uma metodologia de avaliação de desempenho com o objetivo de 

construir entendimento, nos decisores, sobre esse processo para identificar oportunidades de 

aperfeiçoamento em relação a gestão da organização. Quanto à natureza deste artigo, a 

pesquisa qualifica-se como prática, pois fez uso de um estudo de caso na AGESC para sua 

realização. 

Quando se analisa o enquadramento pelo prisma de sua lógica, esta pesquisa se 

caracteriza como indutiva, visto que seu objetivo foi gerar conhecimento acerca de um 

processo de gestão ainda obscurecido, identificando variáveis julgadas adequadas pelo 

decisor, partindo de uma abordagem geral para uma abordagem específica (IUDICIBUS, 

2004). 

A coleta de dados dar-se-á a partir da utilização de dados primários. Estes dados são 

coletados diretamente ao decisor, o gestor responsável pela fiscalização e regulação 

econômico-financeira das empresas de energia elétrica de SC, por meio de entrevistas.  

Quanto à abordagem do problema, o trabalho é caracterizado, ao mesmo tempo, como 

qualitativo e quantitativo. A abordagem qualitativa fica evidenciada durante a fase de 

estruturação, em relação a identificação dos Elementos Primários de Avaliação (EPA), 

produção e organização dos conceitos em áreas de preocupação, construção dos mapas de 

relações meios-fins, construção dos descritores e consolidação da estrutura hierárquica de 

valor. A característica qualitativa está presente, ainda, na fase de recomendações, após 

realizar a análise do status quo, com o desenvolvimento de propostas e ações para o 

aprimoramento do perfil.  A abordagem quantitativa fica evidenciada na fase de avaliação do 

processo MCDA-C, formada das etapas de construção de modelos de preferências locais, 

determinação das taxas de compensação e de impacto das ações, da avaliação global e da 

análise de sensibilidade das alternativas (RICHARDSON, 1999). 

O resultado da pesquisa é caracterizado como aplicado. Essa característica é 

evidenciada diante da utilização do modelo construído pela gerência da câmara de energia da 

AGESC para o seu processo de gestão, especificamente. 
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Os procedimentos técnicos utilizados nessa pesquisa foram pesquisa bibliográfica e 

estudo de caso. A pesquisa bibliográfica foi realizada para dar suporte a construção do 

referencial teórico relacionado ao contexto estudado de forma estruturada. O estudo de caso 

foi utilizado para estudar e analisar, profundamente, o processo de gestão do setor de 

fiscalização econômico-financeiro de energia elétrica da AGESC (GIL, 1999). 

O instrumento de intervenção utilizado foi a Metodologia Multicritério em Apoio à 

Decisão — Construtivista (MCDA-C), por ser uma ferramenta que permite desenvolver o 

conhecimento sobre o contexto no decisor, identificando os aspectos julgados necessários 

para o mesmo. Diante do contexto e das características necessárias para a formulação de um 

modelo de avaliação de desempenho adequado para o setor de fiscalização econômico-

financeiro de energia elétrica da AGESC, fica evidenciado que as percepções do decisor 

devem ser levadas em consideração durante a definição do que é necessário avaliar. Desta 

forma, por contribuir na geração de aprendizagem acerca do contexto estudado, demonstram-

se a grande contribuição do MCDA-C. 

 

2.2. Procedimentos para construção do modelo 

Esta seção objetiva apresentar os aspectos referentes ao instrumento de intervenção, 

demonstrado na subseção anterior, a MCDA-C. 

A MCDA-C busca auxiliar os decisores em seus processos de gestão, admitindo que 

os contextos envolvem múltiplos fatores, a princípio não bem entendidos pelos múltiplos 

atores envolvidos, cujos interesses podem ser conflitantes e abarcam múltiplos critérios não 

bem definidos. Estes contextos têm encontrado nas metodologias multicritério a base para a 

construção de entendimento do que é importante avaliar e gerenciar (ENSSLIN; DUTRA; 

ENSSLIN, 2000; TASCA et al., 2012; ZAMCOPÉ et al., 2010). 

É oportuno informar que a MCDA-C é uma vertente da MCDA, onde Roy (1996) 

descreve que a MCDA pressupõe que os atores necessitam expandir seus conhecimentos 

acerca das consequências das decisões de seus problemas. As alternativas existentes, e as que 

ainda serão criadas, são os meios a serem utilizados para melhorar o grau de alcance dos 

objetivos dos decisores. Por esta razão, Roy (1993) alerta primeiro da importância de 

reconhecer a singularidade do ambiente físico e humano de cada problema; segundo, de ter 

em conta que o modelo deve ser construído a partir dos valores e preferências do decisor e 

não da literatura e/ou de especialistas ou outra fonte externa; terceiro, que o modelo necessita 

ser construído a partir dos objetivos estratégicos do decisor, mas que serão mensurados por 

meio de pontos de vistas operacionais com escalas que necessitam respeitar as propriedades 

da teoria da mensuração. 

A MCDA-C atende aos requisitos postos por Roy (1993), justificando-a como 

metodologia utilizada (TASCA et al., 2012; LACERDA et al., 2014b). 

O desenvolvimento do modelo de avaliação de desempenho por meio da Metodologia 

Multicritério de Apoio à Decisão – Construtivista (MCDA-C) é constituído de três grandes 

fases (ENSSLIN et al., 2010; ENSSLIN; DUTRA; ENSSLIN, 2000), conforme apresenta-se a 

Figura 1: (i) estruturação; (ii) avaliação; e, (iii) recomendações. 
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Figura 1 – As fases da Metodologia MCDA-

C  

Fonte: adaptado de Ensslin, Dutra e Ensslin (2000). 

 

Todo o processo de trabalho da MCDA-C se alicerça na intensa interação 

(comunicação) entre os atores e o facilitador (responsável pelo processo de desenvolvimento 

do modelo para o apoio à decisão). 

A primeira fase consiste na evidenciação dos aspectos julgados pelo decisor como 

relevantes para serem tidos em conta no processo de monitoramento e aperfeiçoamento, 

promovendo uma linguagem comum entre as partes do ambiente (ENSSLIN; DUTRA; 

ENSSLIN, 2000). A geração de conhecimento nos decisores, fruto dessa etapa, é representada 

ordinalmente em uma estrutura hierárquica de valor, a qual demonstra as preocupações dos 

envolvidos no processo (KEENEY, 1992). Esta fase conclui com a construção de uma 

estrutura hierárquica de valor que apresenta os aspectos críticos e as escalas ordinais que os 

mensura ordinalmente, operacionalizando-se desde os níveis estratégicos até os operacionais. 

Na fase de avaliação, o facilitador interage com o decisor para que este explicite a 

diferença de atratividade entre os níveis das escalas ordinais e, a partir desta informação, 

propõe ao decisor transformá-las em escalas cardinais que representem seu juízo preferencial. 

Igualmente para as escalas cardinais e seus níveis de referências, determinar as taxas de 

compensação que harmonizam em forma compensatória o modelo. Este conhecimento 

permite visualizar gráfica e numericamente o perfil de impacto das ações e avaliação global 

do modelo (ZAMCOPÉ et al., 2010) 

Durante a terceira e última fase, o facilitador interage mais uma vez com o decisor 

para identificar, no contexto, seu impacto e formar o perfil de desempenho da situação atual, 

evidenciando os pontos fortes e fracos do mesmo. Para os aspectos onde o desempenho está 

em nível comprometedor são propostas ações de aprimoramento. Destas, o modelo permite 

visualizar sua contribuição local e global e, então, selecionar aquelas com maior contribuição 

no desempenho do contexto avaliado. Em caso de dúvidas a MCDA-C realiza uma análise de 

sensibilidade dos critérios para demonstrar como se comporta cada critério frente a variações 

de seus impactos e ou parâmetros (TASCA et al., 2012). 

 

3. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS 
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A transformação da característica de Estado prestador de serviços para o Estado 

regulador exige que o governo salvaguarde os interesses públicos e realize processos de 

gestão visando o conhecimento e o aperfeiçoamento de seus trabalhos (THANASSOULIS, 

2000a; JAMASB; POLLITT, 2001). 

Os processos de gestão para atender aos princípios de qualidade e transparência 

deveriam construir, estabelecer e disseminar conhecimentos por meio da identificação, 

organização, mensuração e integração dos aspectos necessários e suficientes para medir e 

gerenciar o desempenho dos objetivos estratégicos de um determinado contexto da 

organização para um determinado decisor, de forma personalizada (ENSSLIN et al., 2013). 

Porém, verificados os estudos na área, conclui-se que estes aspectos não têm sido 

considerados durante a construção dos modelos, apesar dos diferentes métodos utilizados e 

diferentes instrumentos de intervenção, como argumentado na introdução deste trabalho. Os 

diferentes métodos e instrumentos são demonstrados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Resumo das ferramentas utilizadas para avaliação de desempenho na 

regulação de serviços públicos 
Artigo Ferramentas utilizadas 

Çelen; Yalçin (2012) FAHP / TOPSIS / DEA 

Guimarães; Simões; Marques (2010) Balanced Scorecard 

Marques; Simões (2009) Data Envelopment Analysis (DEA) 

Jamasb; Pollitt; Triebs (2008) DEA / Malmquist 

Pombo; Taborda (2006) DEA / Malmquist 

Farsi; Filippini (2004) Yardstick competition com utilização de painéis de dados 

Giannakis; Jamasb; Pollitt (2004) DEA / Malmquist 

Jamasb; Nillesen; Pollitt (2004) Data Envelopment Analysis (DEA) 

Tupper; Resende (2004) Data Envelopment Analysis (DEA) 

Edvardsen; Førsund (2003) DEA / Malmquist 

Jamasb; Pollitt (2003) SFA / DEA / COLS 

Thanassoulis (2002) Data Envelopment Analysis (DEA) 

Jamasb; Pollitt (2001) Benchmarking 

Thanassoulis (2000a) Data Envelopment Analysis (DEA) 

Thanassoulis (2000b) Data Envelopment Analysis (DEA) 

Fraquelli; Vannoni (2000) 

É utilizada a metodologia criada por Banker, Chang e 

Majumdar no artigo “Analyzing the underlying 

dimensions of firm profitability” (1993). 

Fonte: Ensslin et al. (2013). 

 

Os métodos utilizados nos artigos dispostos acima apresentam diversas limitações e 

lacunas que, conforme elucidam Ensslin et al. (2013), podem vir a comprometer o processo de 

gestão para a regulação de serviços públicos. Dentre as limitações, as principais, explicitadas 

pelos autores, dizem respeito aos seguintes aspectos: 

(i) Os critérios de avaliação definidos não levam em conta a percepção dos 

decisores, ou seja, não são desenvolvidos modelos de avaliação personalizados aos seus 

contextos e atores. Desta forma, não se pode afirmar que os aspectos julgados sejam 

relevantes, suficientes e adequados para os decisores. Além de que a definição dos critérios 

não considera a necessidade de expandir o conhecimento do decisor para operacionalização 

dos critérios. Logo, o desenvolvimento de modelos personalizados é um diferencial para esta 

área de conhecimento; 

(ii) Os modelos utilizam escalas de mensuração sem reconhecer a diferença entre 

escala ordinal e cardinal, assim como, não se preocupam com a homogeneidade e não 

ambiguidade das escalas ordinais. Esta forma utilizada não permite visualizar a diferença real 

entre as alternativas, e não permite conhecer o que pode ser feito para aperfeiçoar a situação. 
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A consideração dos princípios da teoria da mensuração (ROBERTS, 1979; KEENEY, 1992) 

para construção das escalas de avaliação é uma grande oportunidade para a avaliação de 

desempenho na regulação de serviços públicos; 

(iii) Não é possível visualizar holisticamente o desempenho global, de forma 

integrada. Não é apresentado o diagnóstico atual de forma gráfica e numérica, o que não 

permite a evidenciação das ações de aperfeiçoamento de forma hierárquica. 

 

4. ESTUDO DE CASO 

Nessa seção será apresentado o estudo de caso da construção do modelo de avaliação 

de desempenho específico ao setor de fiscalização econômico-financeiro de energia elétrica 

da AGESC - considerando o sistema de valores, interesses e preferências do decisor - 

conforme a divisão de fases da MCDA-C, apresentada anteriormente. 

Conforme Roy (1993) e Roy e Vanderpooten (1996), em situações complexas, 

conflituosas e incertas como a que se apresenta nesse estudo, em que estão presentes a disputa 

de poder e a influência de diferentes atores, onde estão envolvidos múltiplos e conflitantes 

critérios parcialmente conhecidos, metodologias do tipo multicritério, que reconhecem os 

limites da objetividade, emergem como o instrumento de intervenção recomendado. 

O modelo MCDA-C proposto tem por objetivo, então, servir de instrumento para a 

construção do entendimento no decisor sobre as consequências que as propriedades das 

possíveis alternativas - dentre elas o status quo - exercem em seu sistema de valor. O 

conhecimento construído permitirá, ao decisor, perceber quem são os aspectos importantes e 

como estes afetam seus valores e preferências, no contexto que gerencia (LACERDA et al., 

2014a). 

 

4.1. Fase de estruturação 

Esta subseção tem por objetivo apresentar a fase de estruturação do modelo de 

avaliação de desempenho para a regulação de serviços públicos, aqui ilustrado para o setor de 

fiscalização econômico-financeiro de energia elétrica da AGESC. 

Inicialmente, é necessário explicitar os atores envolvidos no processo: (i) decisor – 

gerente da câmara de energia da AGESC; (ii) facilitadores – os autores deste artigo; (iii) 

intervenientes – demais diretores e gerentes da AGESC, e governo; e, (iv) agidos – empresas 

reguladas e sociedade. 

Posteriormente, por meio de um processo interativo de diálogo (brainstorming) entre 

os facilitadores e o decisor, foram elaborados um rótulo e um sumário mais representativos 

possíveis quanto às principais preocupações do decisor em relação ao problema. Identificou-

se, também, os Elementos Primários de Avaliação (EPA), como base no conhecimento gerado 

a partir desta interação (LACERDA et al., 2014a). 

O rótulo representa um enunciado do problema (TASCA et al., 2012), e nesse trabalho 

ficou convencionado, junto ao decisor, como: Modelo de gestão interna para uma agência 

reguladora de serviços públicos no setor de energia elétrica: ilustrado para a fiscalização da 

área econômico-financeira. 

O sumário se destina a apresentar o contexto de forma estruturada, com as seguintes 

informações: (i) o problema - a crescente estratégia do governo de transferir para o setor 

privado a propriedade e gestão das grandes empresas até então estatais, gerou a necessidade 

de, em paralelo, criar agências de fiscalização para garantir que estas novas organizações 

produzam com qualidade e preços competitivos. A fiscalização tem abrangência sobre toda a 

organização: técnica, econômico-financeira, expansão, etc. No setor de energia elétrica não é 

diferente; (ii) justificativa - o setor elétrico é um dos que mais possui previsões de 

investimento no Brasil. De acordo com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento 

Estratégico do Ministério de Minas e Energia, está previsto um investimento de 2,6% do PIB 
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nacional no setor; (iii) objetivo do trabalho - nesse contexto o presente trabalho tem por 

objetivo desenvolver um modelo de gestão interna para uma agência reguladora de serviços 

públicos no setor de energia elétrica, aqui ilustrado para a fiscalização da área econômico-

financeira; (iv) proposição de solução - por se tratar de uma situação complexa, com conflito 

de interesses, onde o decisor não tem os objetivos, ou critérios, claros e desejam que os 

mesmos sejam construídos em forma personalizada (específica ao contexto), segundo seus 

valores, utilizar-se-á a metodologia MCDA-C; e, (v) produto final do trabalho - ao final, ter-

se-á um modelo que explicitará, organizará e realizará a mensuração dos aspectos julgados 

pelo decisor como relevantes, evidenciando o seu status quo e um processo para promover 

recomendações para o seu aperfeiçoamento. 

Durante os procedimentos de diálogo (brainstorming) foi solicitado que o decisor 

discorresse a respeito do seu processo de gestão e suas preocupações. Essas informações 

foram coletadas e analisadas a fim de identificar os EPAs. Os EPAs representam as primeiras 

preocupações que surgem dos decisores durante o confronto com o contexto avaliado 

(ENSSLIN et al., 2010). Durante as primeiras interações foram identificados 60 EPAs. Para 

cada EPA definido é construído, pelo menos, um conceito (EDEN, 1988). Esses conceitos 

representam a expansão do conhecimento sobre o respectivo EPA. Cada conceito deve formar 

a direção de preferência do decisor - pólo presente - e, também, estabelecer a consequência 

que se deseja evitar ou minimizar ao realizá-lo - pólo oposto psicológico (LACERDA et al., 

2011a). O pólo presente e o pólo oposto psicológico são separados por reticências (...), que 

tem como significado a expressão “ao invés de”. 

O Quadro 2 apresenta uma pequena amostra dos EPAs identificados no presente 

estudo e os respectivos conceitos. 

 

Quadro 2 – Amostra de EPAs identificados e respectivos conceitos 

EPA 
Conceito 

Pólo Presente Pólo oposto 

01. Remuneração dos 

servidores 

Garantir salários compatíveis com 

os do mercado ... 

Perder bons profissionais 

13. Capacitação dos 

servidores 

Assegurar que a integralidade dos 

servidores, periodicamente, 

desenvolvam as CHA ... 

Comprometer o exercício 

de suas funções 

16. Servidores 

concursados 

Garantir que os servidores 

ingressem via concurso público ... 

Emitir pareceres/laudos 

errados 

46. Motivar servidores Garantir que os servidores se 

sintam motivados a desenvolver o 

seu melhor ... 

Realizar trabalhos em 

forma descomprometida  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Exemplificando a utilização das reticências (...), o conceito gerado a partir do EPA 

número 13 (Capacitação dos servidores) será lido da seguinte forma: Assegurar que a 

integralidade dos servidores, periodicamente, desenvolvam as competências, habilidades e 

aptidões ... (ao invés de) emitir pareceres/laudos errados. 

O prosseguimento na fase de estruturação, após a definição dos EPAs e dos 

respectivos conceitos, é a realização da organização dos conceitos em áreas de preocupação, 

que devem agrupar os conceitos que representam preocupações estratégicas equivalentes, 

segundo a percepção do decisor. Esta fase permite reunir os primeiros conceitos que explicam 

os valores do decisor e as características do contexto que o mesmo tem em conta ao avaliar 

esta área (ENSSLIN et al., 2010; ENSSLIN; DUTRA; ENSSLIN, 2000).  

A Figura 2 apresenta, em forma resumida, a organização realizada e as áreas de 

preocupação, apresentando o desenvolvimento da área “Pessoas”, de forma completa. 
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Figura 2 – Agrupamento dos conceitos em áreas de preocupação – foco no PVF 

“Pessoas”

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

É oportuno informar que este trabalho, em um primeiro momento, para a avaliação 

global do objetivo estratégico definido, limita-se ao desenvolvimento da área de preocupação 

“Pessoas”, na área de preocupação “Meios”. 

Após a organização dos conceitos, a metodologia MCDA-C expande mais ainda o 

entendimento por meio da hierarquização e das relações de influência entre os conceitos, 

utilizando-se, para tal, de mapas de relações meios-fins (ENSSLIN et al., 2010; EDEN, 1988). 

Sua construção se obtém solicitando ao decisor que discorra para cada conceito: “Como se 

pode obter o conceito fim?” e “Por que o conceito meio é importante?” (LACERDA et al., 

2014b). A partir da conclusão dos mapas de relações meios-fins, mediante uma análise junto 

aos decisores, foram identificados os clusters e, em cada um deles, os ramos, de acordo com 

as similaridades sobre o contexto decisório (ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 

2001). A Figura 3 apresenta um dos mapas de relações meios-fins realizados neste trabalho, 

separando-se os clusters (destacando-se que os conceitos com numeração acima de 200 foram 

desenvolvidos durante a construção do mapa, conforme a necessidade). 

Após a conclusão de todos os mapas, a metodologia MCDA-C propõe, para continuar 

seu processo de construir o entendimento, que a estrutura de relações de influência seja 

convertida em um modelo multicritério, por meio da identificação de um conjunto de Pontos 

de Vistas Fundamentais (PVF). Os PVF discriminam os valores que o decisor considera 

importantes naquele contexto, definindo ao mesmo tempo as características das ações que são 

de interesse do decisor (TASCA et al., 2012). 

O desenvolvimento da hierarquização dos conceitos é realizado decompondo cada 

critério complexo em subcritérios que o expliquem, segundo a percepção do decisor. Este 

processo continua até que se chegue a um critério que seja possível associar à propriedades 

factuais e, assim, mensurá-lo. O conhecimento construído para gerar este conhecimento é 

realizado via mapas de relações meios-fim. Para a metodologia MCDA-C essa estrutura é 

denominada Árvore de Pontos de Vista ou Estrutura hierárquica de valor (KEENEY, 1992), 

sendo essa última denominação a utilizada para este estudo. 
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Figura 3 – Mapa de relações meios-fins para os clusters Comprometimento e Motivação 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Finalizada a etapa da construção dos PVF, PVE e SubPVE, a metodologia MCDA-C 

possui como passo seguinte a construção de escalas ordinais para mensurar os Pontos de Vista 

constituintes, que denominamos fase de construção dos descritores (ENSSLIN; DUTRA; 

ENSSLIN, 2000). Para cada descritor, devem-se estabelecer, junto ao decisor, os níveis de 

referência – nível bom e nível neutro. Quando um critério está acima do nível bom, representa 

que possui uma performance excelente. Quando abaixo do nível neutro, significa que o 

desempenho é comprometedor. Entre o nível bom e neutro, o desempenho é competitivo. 

Estes níveis são importantes para verificar a independência preferencial e também para 

determinar as taxas de compensação (ENSSLIN et al., 2010). 

A Figura 4 ilustra a Estrutura Hierárquica de Valor para o PVF Qualificação 

Profissional, com os correspondentes PVEs e Descritores. Para o modelo como um todo, 

foram construídos 54 descritores. 

Ao final da construção dos descritores, dá-se início a fase de avaliação do modelo, 

onde se transformará as escalas ordinais em cardinais. 

 

4.2. Fase de avaliação 

Ao final da fase estruturação, a metodologia MCDA-C terá construído um modelo 

contendo os aspectos julgados pelo decisor como necessários e suficientes para avaliar o 

contexto. Mas faz-se necessário a transformação das escalas ordinais em cardinais, para 

permitir medir localmente. 

As escala ordinais se valem apenas de símbolos numéricos para sua representação 

(ENSSLIN et al., 2010), e estes não são números do conjunto ℜ (números reais). Desta 

forma, é um equívoco utilizar essas escalas para atribuição de operações matemáticas e/ou 

estatísticas (ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001), o que levaria a ferir um dos 

princípios da teoria da mensuração.  
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Para transformar essas escalas ordinais em cardinais é necessário, para cada descritor, 

construir uma função de valor (LACERDA et al., 2014a). A função de valor é desenvolvida a 

partir da atribuição da pontuação referente a cada um dos níveis de referência definidos na 

fase anterior. O nível bom possui 100 pontos e o nível neutro 0 (nenhum) ponto.  

 

Figura 4 – Estrutura Hierárquica de Valor do PVF “Motivação” com PVE e Descritores 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para este estudo de caso fora definido o método MACBETH (Measuring 

Attractiveness by a Cathegorical Based Evaluation Technique) (BANA E COSTA; 

VANSNICK, 1995) para construir as funções de valor, dado sua fundamentação teórica, 

reconhecimento científico e praticidade ao processo (LACERDA et al., 2014b). O 

MACBETH realiza a transformação das escalas a partir de juízos absolutos sobre a diferença 

de atratividade entre duas alternativas. O software Macbeth-Scores permite construir matrizes 

semânticas que refletem as intensidades de preferências do decisor ao informar as diferenças 

de atratividade entre os níveis. A Figura 5 ilustra a transformação da escala ordinal em escala 

cardinal, onde são exibidos a Estrutura Hierárquica de Valor, o Descritor “Plano de Carreira”, 

a Matriz de Julgamento Macbeth, a função de valor (escala cardinal) numérica “V(a)” e a 

função gráfica correspondente. 
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Figura 5–Transformação do descritor “Plano de Carreira” em função de valor por meio 

do método Macbeth 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A próxima etapa da fase de avaliação consiste na identificação das taxas de 

compensação, que demonstra a contribuição relativa de cada critério para o modelo global. As 

taxas de compensação que refletirão, conforme o julgamento dos decisores, a perda de 

desempenho que uma ação potencial sofrerá em um critério para compensar o ganho em outro 

(KEENEY, 1992; ROY, 1996), bem como permitirão transformar o valor das avaliações 

locais em valores de uma avaliação global. Para definição das taxas de compensação realiza-

se a ordenação dos critérios, por meio da comparação par a par, utilizando-se de uma matriz 

de ordenação descrita por Roberts (1979). A partir da ordenação das alternativas, utiliza-se 

novamente o Macbeth-Scores (BANA E COSTA; VANSNICK, 1995) para apurar o valor das 

taxas de compensação que melhor expressem as percepções do decisor, conforme seu 

julgamento. Ao final da construção das taxas de compensação, tem-se a conclusão do modelo, 

que terá contribuído para o objetivo da MCDA-C de gerar conhecimento ao decisor sobre o 

contexto avaliado. 

Finalizada a etapa de definição das taxas de compensação, foi traçado o status quo 

(perfil de desempenho atual) do modelo de gestão para a fiscalização da área econômico-

financeira de energia elétrica da AGESC nos 49 critérios definidos, permitindo, assim, uma 

verificação clara de quais objetivos constituem oportunidades de melhoria, no sentido de 

direcionar os esforços em ações que efetivamente irão aperfeiçoar a performance do processo 

de gestão do decisor.  

Para finalizar a fase de avaliação do modelo MCDA-C, deve-se estabelecer a 

avaliação global, por meio da soma dos valores parciais de cada um dos critérios, ponderado 

pelas respectivas taxas de compensação definidas. Essa soma é apresentada pela seguinte 

equação matemática de agregação aditiva (KEENEY e RAIFFA, 1993): 
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V(a) = . (a) + . (a) + ... + . (a) 

 

Onde: 

V(a) = valor global do status quo; 

(a), (a), ... , (a) = valor parcial nos critérios 1, 2, ..., n da alternativa a; 

, , ... ,  = taxas de compensação nos critérios 1, 2, ..., n; 

n = número de critérios do modelo. 

 

A Figura 6 apresenta um recorte do modelo global, focando no PVF “Satisfação”, 

demonstrando a taxa de compensação de cada critério para a avaliação de seu nível 

imediatamente superior, bem como o status quo do referido PVF e a pontuação de seus 

critérios. 

 

Figura 6 – Modelo de avaliação MCDA-C construído – destaque no PVF “Satisfação” 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A avaliação global do status quo no modelo construído, cujo rótulo é Modelo de 

gestão interna para uma agência reguladora de serviços públicos no setor de energia elétrica: 

ilustrado para a fiscalização da área econômico-financeira, no que diz respeito ao PVF 

Satisfação totalizou, 7 pontos, situação que qualifica o PVF no nível de mercado, porém 

muito próximo do nível neutro de avaliação, que pode tornar o nível comprometedor. O 

desempenho apresentado está abaixo da expectativa desejada pelos gestores, o que pode vir a 

implicar em resultados negativos para a gestão. Após a verificação do status quo, a MCDA-C 
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sugere que se proceda à fase de recomendações, com o objetivo de identificar possíveis ações 

de melhoria. 

 

 

4.3. Fase de recomendação 

A terceira fase da MCDA-C, recomendações, tem como objetivo apoiar o decisor na 

busca por oportunidade para melhorar o desempenho do contexto sob sua responsabilidade. 

Estas oportunidades se materializarão na forma de alternativas que permitirão aperfeiçoar o 

desempenho dos fatores julgados, pelo decisor, como importantes e que se encontram com 

performance aquém do esperado pelo mesmo. Deve-se destacar que esta atividade não 

pretende prescrever orientações para informar o que fazer aos decisores, mas apenas apoiá-lo 

para ajudar a construir as ações e compreender suas consequências (ENSSLIN et al., 2010). 

O modelo desenvolvido permitiu evidenciar quais os fatores importantes, na percepção 

do gestor e quais destes apresentam performance: satisfatória; excelente, e comprometedora. 

Como pode ser observado na Figura 6 o fator “Favorecer Pós-Graduação” apresenta 

desempenho em nível de excelência, o que recomenda que apenas ações para manter seu 

desempenho sejam desenvolvidas. Já os aspectos Comprometimento quanto a Carga Horária e 

ao Reconhecimento da Pós-Graduação, assim como a Motivação pelo Incentivo de Produção 

e Motivação pela Remuneração, tanto em Nível superior quanto em Nível Médio, o modelo 

permitiu mostrar que são os aspectos que comprometem o desempenho do contexto sendo 

analisado. Desta forma, estes aspectos concentrarão os esforços das recomendações. 

Com esta visão, ilustrando-se para o PVF Satisfação, que explica cerca de 10% do 

valor total do modelo global, o gestor pode verificar que os critérios representados no modelo 

pelos PVEs: Carga Horária; Reconhecer Pós-Graduação; Incentivo de Produção; 

Remuneração Nível Superior e Remuneração Nível Médio encontram-se com desempenho 

comprometedor e, portanto, seria conveniente que fossem identificadas ações de melhoria 

para os mesmos, visando aperfeiçoar seu desempenho. 

Como todos os PVEs com desempenho comprometedor necessitam ser recuperados e 

dificilmente é possível melhorá-los todos, simultaneamente, é conveniente estabelecer um 

critério para estabelecer a priorização de onde iniciar as melhorias. Uma estratégia neste 

sentido pode ser selecionar o critério pela taxa de compensação dos PVEs, uma vez que 

quanto maior a taxa, maior será a contribuição unitária do PVE no modelo global. Para a 

ilustração apresentada na Figura 6 o PVE Remuneração é o que possui maior participação 

para o PVF Motivação, além de apresentar uma situação que compromete bastante a avaliação 

global do modelo, classificando-se como principal candidato a ser aperfeiçoado. Sobre este 

PVE será ilustrada a fase de recomendações. 

Uma vez identificado onde é conveniente realizar as ações de melhoria, a metodologia 

MCDA-C propõe utilizar o próprio descritor para gerar ações de aperfeiçoamento, uma vez 

que os próprios níveis de desempenho superiores se tornam os objetivos de onde se deseja 

chegar. O decisor, portanto, indica as metas a se alcançar. A partir desta informação, o 

facilitador busca identificar alternativas para fazer com que o desempenho do contexto se 

altere da situação atual para a meta estabelecida. Denominamos estas alternativas como 

“ações de melhoria”. 

A Figura 7 ilustra este processo para o PVE Remuneração em seu Sub-PVE Nível 

Superior. O desenvolvimento das ações de melhoria alavancaria o descritor do nível 0% para 

100% (-10 pontos para 140 pontos na escala cardinal) dos servidores de nível superior que 

receberam salário médio igual ou superior ao benchmarking do setor, no último ano. 
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Figura 7 – Alteração na performance do descritor do Sub-PVE - Nível Superior com 

aplicações das ações recomendadas 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O alcance das alternativas recomendadas acarretaria a mudança da pontuação do PVF 

Satisfação de aproximadamente 7 pontos para cerca de 39 pontos, ou seja, uma variação 

positiva de 457%, e ainda, o Sub-PVE Nível Superior seria responsável por 2,2% do valor do 

modelo global de avaliação, alterando em, aproximadamente, mais 4 pontos a avaliação 

global. 

Desta forma, verifica-se que a fase de Recomendações da MCDA-C permite aos 

decisores os meios para identificar: (i) onde é conveniente agir; (ii) possíveis ações para 

promover o desenvolvimento da gestão; e, (iii) a visualização das consequências das ações em 

nível operacional, tático e estratégico (ENSSLIN et al., 2010). 

Assim como realizado para o referido Sub-PVE, outros cenários podem ser 

desenvolvidos e testados. A função da etapa de recomendações é desenvolver entendimento 

no decisor para que ele possa identificar ações ou alternativas que melhor atendam seus 

objetivos e percepções, e estejam alinhados aos seus critérios.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o discorrer do trabalho, fora evidenciada a importância da realização de um 

processo de gestão que avalie o desempenho de uma agência reguladora, tendo em vista a 

crescente necessidade do Estado em regular e fiscalizar os serviços públicos concedidos e 

permitidos por ele. Verificou-se a oportunidade e lacuna presente na literatura quanto ao 

desenvolvimento de um modelo de avaliação de desempenho que identifique os critérios 

julgados suficientes e necessários para o decisor,organize, mensure e integre estes critérios, e 

permita a ao decisor construir conhecimento acerca dos processos que deseja gerir. 

Desta forma, face ao cenário observado, definiu-se como questão de pesquisa deste 

trabalho: como avaliar o desempenho na Regulação de Serviços Públicos reconhecendo sua 

singularidade e evidenciando os aspectos críticos necessários e suficientes para sua gestão 

segundo a visão de seu gestor de formas a possibilitar o monitoramento gráfico e numérico e 

permitir o aperfeiçoamento do contexto com processo e hierarquização das alternativas? 

Conforme o objetivo geral do trabalho, de desenvolver um modelo que satisfaça todas as 
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necessidades traçadas acima, balizou-se a realização deste trabalho. A seção 4 deste trabalho 

apresentou a construção deste modelo, utilizando-se da MCDA-C para contemplar todos os 

critérios desejados. 

O objetivo geral só seria atingido conforme a conclusão de todos os objetivos 

específicos. O êxito do trabalho foi alcançado nos seguintes objetivos específicos: (i) 

identificação dos critérios – conforme apresentado na subseção 4.1 Fase de estruturação, por 

meio de todos os Elementos Primários de Avaliação, selecionados segundo a percepção do 

decisor, e os conceitos definidos; (ii) construção das escalas ordinais e cardinais para 

mensurar os aspectos explicitados – conforme apresentados nas subseções 4.1 e 4.2 deste 

trabalho, por meio da construção dos descritores durante a fase de estruturação e 

transformação das escalas em funções de valor, utilizando o Macbeth-Scores, durante a fase 

de avaliação; (iii) definição do status quo do modelo – conforme apresentado na Fase de 

avaliação do estudo de caso, na subseção 4.2, ilustrado, em partes, na Figura 6; e, (iv) 

proposição de aperfeiçoamentos do desempenho – conforme apresentado na subseção 4.3 

Fase de recomendações. 

Como limitação do presente estudo é possível destacar que o modelo desenvolvido 

atende as necessidades do decisor, uma vez que foi construído segundo seus valores e 

preferências. O processo utilizado para o desenvolvimento do modelo é, no entanto, geral e 

pode ser utilizado em outros ambientes. Outra limitação se refere ao uso da MCDA-C. Esta 

metodologia requer um facilitador muito qualificado e com experiência no uso desta 

metodologia, particularmente nas fases de construção dos mapas de relações meio-fim e na 

construção dos descritores.  

Como proposição a trabalhos futuros, sugere-se a construção de modelos específicos, a 

ambientes específicos, contemplando os critérios necessários segundo o conceito de avaliação 

de desempenho definido no início do trabalho, para as empresas reguladas, podendo fazer uso 

da metodologia MCDA-C para construção do modelo. 
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