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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório tem como objetivo descrever os resultados científicos derivados da execução do 

projeto intitulado Controle gerencial em empresas brasileiras: Geração de conhecimento a 

partir dos práticos. 

 

Agradecemos ao apoio do Mackpesquisa, que possibilitou recursos que contribuíram para 

viabilizar esta pesquisa. 

 

2. PROJETO INICIAL COM MODIFICAÇÕES SUGERIDAS PELOS 

PARECERISTAS 

Transcrevem-se as modificações solicitadas por cada parecerista, com as correspondentes 

providências. 

Parecerista 1. 

Recomendação do Parecerista Providência 

--3)Os fatores Combinação e Internalização 

apresentados no Quadro 2 da página 9 não especifica 

nenhuma característica. Pergunta-se: É assim 

mesmo? Ou está faltando algum complemento? 

Esses fatores abrangem os subitens arrolados abaixo. 

Para melhorar o entendimento os subitens foram 

destacados na forma de marcadores 

--4)Na página 10 está escrito... a relevância da 

informação contábil não é o desenho em sim... 

Acredito que o autor quer dizer em si... 

Corrigido para em si 

--5)Na página 10 está escrito... dessa forma a 

tipologia proposta por Sulaiman e Mitchel (2005) é 

considera... Acredito que o autor quer dizer é 

considerada.... 

Corrigido para considerada 

---6) Na metodologia não especifica quais os 

instrumentos estatísticos que serão utilizados para 

comprovar as hipóteses. Esse é o ponto que deve ser 

analisado pelos autores. 

Há menção no texto a essa passagem no capítulo 3, 

logo após descrição das fases (transcrição) 

A abordagem quantitativa .... com utilização da 

técnica Modelagem de Equações Estruturais  (HAIR 

JR.; ANDERSON, BLACK,  2005, SMITH; 

LANGFIELD-SMITH, 2005) usando a abordagem 

PLS por meio do software SMARTPLS 2.0 (RINGLE; 

WENDE; WILL,2005). 

 

---7) Pergunta-se: Será que somente 10 respondentes 

do questionário serão suficientes para aceitar ou 

rejeitar as hipóteses? 

Para validação das hipóteses o estudo contou com 80 

respondentes.  

 

Parecerista 2. 

Recomendação do Parecerista Providência 

Na página 6, segundo parágrafo, não ficou claro 

porque ou como, consultores disputam cargos ou 

posições hierárquicas dentro de empresas 

Complementado com o texto 

...uma vez que nas empresas de consultoria a estrutura 

organizacional se assemelha a uma pirâmide. 

Na página 9, há uma citação a Sundbo, 2001, que não 

consta nas referências bibliográficas 

Incluída a referência 

SUNDBO, J. The Strategic Management of 

Innovation: a sociological and economic theory. 

Edward Elgar, 2001.  

 



 

 

Na página 10, 2º. Parágrafo, erro na forma verbal: 

...é considera mais...... 

Corrigido para considerada 

4º. Parágrafo: erro digitação: WIER, 2000), 

Na....deve trocar vírgula por ponto instrumentos 

estatísticos que serão utilizados para comprovar as 

hipóteses. Esse é o ponto que deve ser analisado pelos 

autores. 

Corrigido 

Página 11: 1º. Parágrafo: erro na forma verbal: 

...uma alternativa pode ser utilizar de forma... mudar 

forma do verbo ser ou utilizar. 

Corrigido 

Página 12: último parágrafo:...conseguiram estudar a 

empresa... Mudar a forma do verbo estudar. 

Corrigido. 

 

3. MODIFICAÇÕES NO PROJETO 

Algumas modificações foram feitas tendo em vista do surgimento de obstáculos e 

aperfeiçoamento do projeto: 

1. Optou-se para a pesquisa survey em não identificar os fatores organizacionais que 

favorecem a disseminação de conhecimento, em vez disso identificaram-se as fontes 

de informação; 

2. Optou-se para a pesquisa survey em não identificar os mecanismos de construção e 

compartilhamento de conhecimento, mas sim realizar tal atividade por meio de 

pesquisa junto a profissionais de controladoria de um grupo empresarial; 

3. Na pesquisa survey optou-se em identificar os fatores indutores de inovação e de 

manutenção de práticas de controle gerencial; 

4. Não foi possível realizar a fase qualitativa que previa identificar os tipos mais 

freqüentes de práticas inovadoras, porém, de forma quantitativa conseguiu-se 

identificar os perfis de inovação de práticas de controle gerencial. 

4. PRODUÇÕES DERIVADAS DESTE PROJETO 

 

Um dos objetivos do projeto é divulgar a produção para os profissionais, assim uma 

divulgação inicial do projeto na forma de artigo foi feita junto ao Congresso Brasileiro de 

Custos é um dos poucos fóruns que integram acadêmicos e profissionais, e posteriormente 

submetido à Revista Ensino e Pesquisa em Contabilidade, a qual é mantida pelo Conselho 

Federal de Contabilidade e divulgada nos meios acadêmicos e profissionais. 

 

1. ARTIGO APRESENTADO E PUBLICADO NOS ANAIS DO XVII CONGRESSO 

BRASILEIRO DE CUSTOS EM 2010 – ANEXO AO ENVIO 

OYADOMARI, J.C.T., MENDONÇA NETO, O.R., ANTUNES, M. T. P., AGUIAR, A. B., CARDOSO, 
R.L.Criação de conhecimento em práticas de controle gerencial: análise dos estudos internacionais 
In: XVII Congresso Brasileiro de Custos, 2010, Belo Horizonte.  ANAIS DO XVII Congresso 
Brasileiro de Custos.. Belo Horizonte: Associação Brasileira de Custos, 2010., 2010. 
 

2. ARTIGO SUBMETIDO PARA REVISTA ENSINO E PESQUISA EM 

CONTABILIDADE DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE QUALIS 

CAPES B3 (ACEITO PARA CORREÇÕES) 

OYADOMARI, J.C.T., MENDONÇA NETO, O.R., ANTUNES, M. T. P., AGUIAR, A. B., CARDOSO, 
R.L.Criação de conhecimento em práticas de controle gerencial: análise dos estudos internacionais  
 



 

 

 

3. ARTIGO AINDA NÃO SUBMETIDO – ANEXO DO RELATÓRIO  

OYADOMARI, J.C.T.; AGUIAR, A.B.; CHEN, Y.; CARDOSO, R.L. ASSOCIAÇÕES 

ENTRE INFORMAÇÕES, DESEMPENHO DA CONTROLADORIA E DESEMPENHO 

GERENCIAL E ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

4. ARTIGO SUBMETIDO PARA XXXVI ENCONTRO DA ANPAD A SER 

REALIZADO EM SETEMBRO DE 2012 E PARA REVISTA 

CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÕES – QUALIS CAPES B1 – ANEXO DO 

RELATÓRIO 

OYADOMARI, J.C.T.; AGUIAR, A.B.; CHEN, Y.; DULTRA-DE-LIMA, R.G. 

ASSOCIAÇÕES ENTRE FONTES DE INFORMAÇÃO E PERFIS DE MUDANÇA DE 

PRÁTICAS DE CONTROLE GERENCIAL 

 

5. ARTIGO AINDA NÃO SUBMETIDO – ANEXO DO RELATÓRIO 

OYADOMARI, J.C.T.; CARDOSO, R.L.; MENDONÇA NETO, O.R.; DULTRA-

DE-LIMA, R.G. FATORES INDUTORES DE INOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

PRÁTICAS DE CONTROLE GERENCIAL: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

 

6. DISSERTAÇÃO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM CONTROLADORIA 

DO CANDIDATO SÉRGIO DE MIRANDA SIMÃOZINHO – DEFESA 

PREVISTA PARA AGOSTO DE 2012. 

GESTÃO DE CONHECIMENTO NA ÁREA DE CONTROLADORIA: UM 

ESTUDO DE CASO EM MODELO DE ESTRUTURA DESCENTRALIZADA 

SÉRGIO DE MIRANDA SIMÃOZINHO 

MESTRANDO EM CONTROLADORIA EMPRESARIAL 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que o projeto gerou um importante aprendizado para os participantes e as 

produções derivadas dele indicam potenciais publicações acadêmicas, e com repercussão para 

a comunidade de acadêmicos e práticos. 

  



 

 

ANEXOS: 

ARTIGO AINDA NÃO SUBMETIDO 

OYADOMARI, J.C.T.; AGUIAR, A.B.; CHEN, Y.T.; CARDOSO, R.L. 

ASSOCIAÇÕES ENTRE INFORMAÇÕES, DESEMPENHO DA CONTROLADORIA E 

DESEMPENHO GERENCIAL E ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

Resumo 

Há uma grande carência de estudos que identifiquem a contribuição da área de 

Controladoria para o desempenho das empresas, muito embora hajam argumentos teóricos 

favoráveis a considerar o controle gerencial como um recurso. Este artigo se propôs a 

identificar os relacionamentos entre informações, desempenho da controladoria, 

desempenho gerencial e desempenho organizacional, com base em 80 respostas de 

profissionais de controladoria e finanças de empresas brasileiras. Os resultados, analisados 

pela técnica estatística Modelagem de Equações Estruturais, indicam que existem 

associações positivas entre grau de obtenção de informações e desempenho da 

controladoria, e também que este último afeta positivamente o desempenho gerencial, com 

subseqüente efeito positivo no desempenho organizacional. O estudo inova ao relacionar 

variáveis mais relacionadas com o papel da controladoria, além de operacionalizar o 

construto desempenho da  controladoria. 

1.INTRODUÇÃO 

Há consenso que vivemos na sociedade do conhecimento e que as organizações devam 

desenvolver modelos que permitam adquirir, compartilhar e disseminar o conhecimento para 

toda a organização (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). Restringindo este tema aos estudos na 

área contábil, nota-se que os estudos têm discutido este tema conhecido como gestão do 

conhecimento somente em empresas de consultoria e auditoria (MORRIS e EMPSON, 

1998; VERA-MUÑOZ, HO, CHOW, 2006). Ocorre que a área de controladoria como 

qualquer unidade organizacional também adquire conhecimento, e os estudos comprovam 

que o conhecimento influencia positivamente o sucesso dos profissionais de Controladoria 

(HUNTON, WIER E STONE, 2000). 

Do ponto de vista das pesquisas organizacionais e considerando que o ambiente de 

trabalho dos profissionais ocorre nos departamentos de controladoria, é mais apropriado 

que se meça o sucesso na perspectiva organizacional, isto é pelo desempenho da área de 

controladoria, em vez de medir o sucesso individual, o que é coerente com a maior 

preocupação com a medição de desempenho de áreas funcionais (CHENHALL e 

LANGFIELD-SMITH, 2007). 

Mas se resolvida a questão de medir o desempenho da área de Controladoria, outra 

discussão ainda permanece, qual a real contribuição da área de Controladoria para o 

desempenho empresarial? Os estudos têm sugerido que a vantagem competitiva pode 

existir no nível dos processos, ou seja, nas rotinas ou atividades desenvolvidas pela 

empresa, e que o desempenho destas não necessariamente pode ser refletido no 

desempenho geral da empresa (RAY, BARNEY MUHANNA, 2004). Uma destas rotinas é o 

processo gerencial que pode ser medido pelo construto desempenho gerencial consoante 

os estudos de Robertson et al. (2000) e Craik et al (2002), o qual abrange uma lista que 

inclui oito dimensões de atividades gerenciais (TSUI, 2001). 



 

 

Essa ligação indireta com o desempenho organizacional é coerente com a perspectiva da 

Resources-Based View, onde o Sistema de Controle Gerencial pode ser classificado como 

um recurso, desde que utilizado complementarmente a outros recursos (BARNEY, 2007), 

tese que também é compartilhada por Henri (2006).  

Considerando essas fundamentações, este trabalho se propõe a responder a seguinte 

questão de pesquisa: Quais são os relacionamentos entre Fontes de Informação, 

Desempenho da Controladoria, Desempenho Gerencial e Desempenho Organizacional.  

As contribuições esperadas deste trabalho para a literatura acadêmica se constituem em 

estudar um tema ainda pouco estudado e com a possibilidade de desenvolvimento de 

formas de operacionalização de construtos mais relacionados com a Contabilidade 

Gerencial. Para o campo da prática, espera-se que o estudo contribua ao fornecer um 

modelo que relacione as principais variáveis que tenham impacto positivo nas diferentes 

dimensões de desempenho, com isso se espera seguir as recomendações de Malmi e 

Grandlund (2009), para quem o principal objetivo da teoria de Contabilidade Gerencial é 

criar melhores práticas de Contabilidade Gerencial.  

2.REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Fontes de obtenção de informação 

Uma tipologia adotada é a que classifica as fontes de obtenção de informações em internas, 

de mercado e profissionais. Mol & Birkinshaw (2009) utilizaram e detalharam essas 

categorias: 

Internas 

Dentro da empresa 

Outras empresas do mesmo grupo 

Mercado 

Fornecedores de equipamento, materiais, componentes ou softwares 

Clientes ou consumidores 

Concorrentes 

Consultores 

Laboratórios Comerciais / Empresas de Pesquisa Desenvolvimento 

Profissionais 

 Conferências e reuniões Profissionais 

 Associações comerciais 

 Revistas Técnicas, bases de dados 

 Feiras e Exposições 



 

 

 

Em linhas gerais Mol e Birkinshaw (2009) argumentam que quanto maior as fontes de 

informação utilizadas pela empresa maior é o grau de introdução de novas práticas 

gerenciais. Muito embora a tipologia desenvolvida por Mol e Birkinshaw (2009) seja 

importante, entende-se que ela foi desenvolvida para inovações organizacionais de forma 

abrangente, sendo necessário introduzir alguns itens mais aplicáveis ao departamento de 

Controladoria, nesse sentido três variáveis foram incluídas tendo esse objetivo como pano 

de fundo: 

- Livros - Os livros têm sido apresentados como importantes no papel da institucionalização 

(SCAPENS, 1994). 

- Artigos acadêmicos - Muito embora Van Helden et al. (2010) em um estudo com 

consultores e pesquisadores tenham identificado que os consultores confiam principalmente 

em obter conhecimento por meio de contatos com colegas e em revistas profissionais, 

enquanto que pesquisadores utilizam periódicos acadêmicos internacionais, mesmo assim 

nota-se uma busca por conhecimento fundamentado em pesquisas, já que consultores que 

atuam em empresas internacionais tem acesso a base de conhecimentos disponibilizadas 

pelos centros de pesquisas das consultorias. Além disso, essa variável foi incluída na 

tentativa de aferir a relevância da produção acadêmica para a prática, uma preocupação 

manifestada por diversos autores como Malmi e Grandlund (2009), e Baldvindsdottir, 

Mitchell, Norreklit (2010). 

- Rede de contatos - Calhou e Starbuck (2003) fornecem uma explicação dos 

relacionamentos entre informação e conhecimento, para eles as pessoas e as organizações 

adquirem informação por meio de redes sociais e uma porção dessa informação se torna 

conhecimento (CALHOU, STARBUCK, 2003). Pettigrew e Massini (2003) também destacam 

o papel do compartilhamento de informação além das fronteiras organizacionais. 

Algumas dessas fontes são canalizadoras de conhecimento técnico, tácito ou mesmo do 

setor. Hunton, Wier e Stone (2000) testaram os relacionamentos entre os diversos tipos de 

conhecimento (tácito, técnico, da indústria) e sucesso profissional, em diferentes níveis de 

profissionais de contabilidade norte-americanos, chegando à conclusão que o conhecimento 

impacta positivamente o desempenho, e que a importância do conhecimento técnico diminui 

à medida que aumenta o nível hierárquico do profissional, enquanto que a relação é inversa 

quando os conhecimentos do setor e o conhecimento tácito são medidos.  

Outra modificação importante é estudar o desempenho funcional da área de controladoria 

em vez do desempenho do profissional, isto por que estes profissionais em sua quase 

totalidade atuam em ambientes organizacionais. 

2.2 DESEMPENHO DA ÁREA DE CONTROLADORIA 

A área de Controladoria, como qualquer área organizacional também necessita obter uma 

avaliação de desempenho favorável em relação aos diversos objetivos traçados, como por 

exemplo, atendimento de prazos, cumprimento do orçamento da área, qualidade nas 

informações fornecidas. Muito embora o desempenho possa ser medido pelo grau de 

participação do controller no planejamento estratégico (CADEZ e GUILDING, 2008), esse 

construto ainda não abrange o desempenho da área funcional, mas o que se nota é que as 

medidas de desempenho específicas tem sido desenvolvidas para atender necessidades de 



 

 

gestão de diversas funções tais como Operações, Marketing ou Recursos Humanos 

(CHENHALL; LANGFIELD-SMITH, 2007). 

Uma alternativa foi a proposta por Mouritsen (1996), onde o autor estudou cinco atividades 

desempenhadas pelo departamento de Contabilidade, como registro, consultoria, gestão 

financeira, controle e gestão administrativa, porém, sem a preocupação de refletir essas 

atividades como desempenho. Já no estudo de Tsui (2001), o construto Sistemas de 

Contabilidade Gerencial foi mensurado com 9 perguntas, que podem ser entendidas 

também como desempenho da área de controladoria, uma vez que as variáveis abrangeram 

itens como pontualidade dos relatórios, informações preditivas, informações não monetárias, 

rapidez no fornecimento de informações, estimativas de probabilidade, tempestividade, 

informações não monetárias mais relacionadas à competências e atitudes, informações 

sobre variáveis estratégicas como tecnologia, economia, etc.. 

Portanto, nota-se que ainda não há na literatura uma operacionalização do construto 

Desempenho da Controladoria, havendo portanto um espaço para desenvolver este 

construto.  

Mesmo ainda não tendo operacionalizado este construto, o que será relatado na seção 3, 

baseado em Hunton, Wier e Stone (2000), para quem o conhecimento impacta 

positivamente o desempenho, e que o processo de gestão de conhecimento aplicado à área 

de Controladoria passa pela aquisição de informações, se fundamenta a seguinte Hipótese 

1: Grau de Obtenção de informações associação-se positivamente com o Desempenho da 

Controladoria 

 

DESEMPENHO GERENCIAL 

Diversas competências organizacionais têm sido estabelecidas como importantes, mas 

muitas delas podem ser peculiares a determinadas organizações, porém, um processo ou 

uma rotina comum a todas elas é o processo gerencial, o qual pode ser caracterizado como 

uma rotina (RAY, BARNEY MUHANNA, 2004). Uma forma de medir o processo gerencial 

pode ser por meio do desempenho gerencial, o qual tem sido fruto de estudos no campo da 

psicologia (ROBERTSON et al. 2000, CRAIK et al., 2002), e mais recentemente no campo 

da Contabilidade Gerencial (TSUI, 2001, AGBEJULE e SAARIKOSKI, 2006).  

Tsui (2001) estudou os relacionamentos entre participação orçamentária, sistemas de 

contabilidade gerencial e desempenho gerencial, analisando o impacto das culturas chinesa 

e ocidental. Os resultados mostraram que a participação orçamentária afetava 

negativamente o desempenho gerencial nas empresas chinesas, enquanto ocorria o 

contrário nas empresas ocidentais. 

Já Agbejule e Saarikoski (2006) com base em um survey com 83 gerentes de empresas 

finlandesas, identificaram que quanto maior a participação orçamentária e maior o nível de 

conhecimento de gestão de custos, maior é o desempenho gerencial, medido por auto-

percepção. Nesse estudo desempenho gerencial foi medido por oito variáveis, 

representação, negociação, investigação, avaliação, supervisão, planejamento, 

coordenação, apoio, sendo que após a análise fatorial, este construto foi agrupado em dois, 

desempenho gerencial externo, o qual agrupou representação e negociação e os demais, 

com exceção de investigação que foi eliminado, como desempenho gerencial interno. 



 

 

Em linha com estes estudos de Contabilidade Gerencial, mas com o propósito de identificar 

variáveis mais relacionadas com a área de Controladoria, identificou-se que dois principais 

propósitos da Contabilidade para o processo gerencial são planejar e controlar os recursos, 

o que está de acordo com Malmi e Grandlund (2009), para quem as informações contábeis 

gerenciais servem para planejar, avaliar, controlar e assegurar o uso apropriado e a 

responsabilidade pelos seus recursos. Outro propósito da Contabilidade Gerencial é a 

tomada de decisões, o que também é coerente com o estudo de Weibenberger e Angelkort 

(2011), que mediu a influência do controller nas decisões gerenciais e também consoante a 

afirmação de Hall (2010), para quem a informação contábil provida na forma de relatórios é 

a base para tomada de decisões pelos gerentes.  

Tendo como base estas fundamentações declara-se : 

Hipótese 2: Desempenho da Controladoria associa-se positivamente com  Desempenho 

Gerencial. 

 

DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

 

A medição de desempenho organizacional possui pelo menos três dimensões, a primeira é 

dimensão das variáveis, por exemplo, medidas contábeis, medidas baseadas em 

participação de mercado, medidas baseada em valor das ações, medidas não monetárias; 

medidas departamentais, medidas globais; a segunda dimensão diz respeito a comparar 

essas variáveis com algumas perspectivas, por exemplo, comparar com os concorrentes, 

com a média de mercado, ou mesmo com aquilo que é objetivado; há ainda uma terceira 

dimensão que diz respeito a evidência da variável, isto é, como essa variável é coletada, por 

auto-avaliação, pela ótica de terceiros, por registros verificáveis, etc.. 

Portanto o desempenho organizacional pode ter um significado bastante amplo que pode 

incluir indicadores monetários como eficiência, lucratividade, ou não monetários como 

satisfação dos empregados, taxa de inovação (DONALDSON, 2001). Crossan et al. (2009) 

também afirmam que para evitar os conflitos e confusão entre os diferentes objetivos 

organizacionais, estes devem ser postos em alguma ordem prioridade, também chamada de 

estrutura de objetivos. Na mesma linha de argumento, Anthony e Govindarajan (2006, p.88) 

enfatizam que uma organização tem diferentes objetivos, mas afirmam que “No sistema 

formal de controle gerencial de uma empresa, a lucratividade é geralmente, o objetivo mais 

importante;...”), os autores ainda remetem a uma pesquisa empírica feita onde se pedia aos 

executivos para classificarem os objetivos em ordem de importância. Na mesma linha Hitt, 

Ireland e Hoskisson (2001) discutem que uma empresa que atingindo competitividade 

estratégica e explorando a sua vantagem competitiva, se habilita para alcançar o seu 

objetivo primário que é retornos de lucros acima da média.  

Neste sentido o Desempenho Organizacional neste trabalho é operacionalizado como o 

grau de atingimento da principal meta da organização, consoante a afirmação destacada na 

literatura que há uma escala de prioridade de objetivos. Além disso há o fato de que este 

estudo diz respeito aos relacionamentos com o desempenho da controladoria e 

desempenho Gerencial, operacionalizou-se o Desempenho Organizacional como o grau de 

atingimento da principal meta da organização. Embora se reconheça que a indicação de 

uma única variável para medir este construto possa ser uma limitação, esta escolha é 



 

 

deliberada para evitar potenciais variabilidades que poderiam ocorrer com a inclusão de 

diversas variáveis.  

Os estudos que adotam a perspectiva teórica Resources-Based View têm adotado relações 

causais entre competências e desempenho, neste caso a idéia principal é que o 

desempenho é mais influenciado pelos recursos e competências. Uma competência é, em 

essência, uma rotina ou uma série de rotinas que se interagem (GRANT, 1991; BARNEY, 

2001), e uma dessas rotinas organizacionais é o processo gerencial aqui operacionalizada 

como Desempenho Gerencial.  

Desta forma se fundamenta a terceira hipótese: 

Hipótese 3: Desempenho Gerencial associa-se positivamente com o Desempenho 

Organizacional.  

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Classifica-se esta pesquisa como exploratória, uma vez que os estudos ainda podem ser 

considerados em estágios iniciais, principalmente em relação aos construtos Desempenho 

da Controladoria e Desempenho Gerencial. Os estudos exploratórios são particularmente 

importantes em um momento que há questionamentos sobre as contribuições das pesquisas 

acadêmicas para o campo dos práticos (BALDVINSDOTTIR, MITCHELL, NORREKLIT, 

2010). Dessa forma esta pesquisa é exploratória, descritiva e com método quantitativo de 

análise (HAIR et al., 2005; FLICK, 2009). 

 

3.1 AMOSTRA 

Com o objetivo de garantir melhor entendimento sobre as questões, foi feito um pré-teste 

(DILLMAN, 2000) junto a um diretor financeiro de uma indústria de autopeças e dois 

professores doutores com experiência em pesquisas do tipo survey. 

A população considerada foi a de gerentes de controladoria, gerentes financeiros, gerentes 

de contabilidade de empresas brasileiras. Porém, dado que não existe uma base unificada 

de empresas que abranja empresas de diferentes portes, como é a realidade das empresas 

brasileiras, optou-se por desenvolver uma base que possa representar de forma mais 

adequada a população de empresas brasileiras.  Dessa forma optou-se em construir uma 

base abrangendo (1) Cadastro de respondentes originados de pesquisas anteriores; (2) 

Cadastro de gerentes de controladoria de uma empresa de consultoria e treinamento; (3) 

Membros de um grupo de rede social focado em Controladoria e Contabilidade. A escolha 

de membros de rede social é justificada em função de que estas redes auxiliam na produção 

e disseminação de conhecimento e inovações relacionadas ao mundo corporativo 

(MARTINS et al., 2009).  

Portanto, a despeito de ser construída por conveniência como grande parte das pesquisas 

brasileiras em contabilidade gerencial, entende-se que esta amostra reflete com melhor 

propriedade o universo de gestores que atuam em empresas brasileiras, uma vez que 

abrange gestores que atuam em médias empresas, as quais não divulgam dados contábeis.  

O questionário foi enviado por correspondência eletrônica, por meio de um serviço de 

disponibilização de questionário de forma eletrônica. 



 

 

3.1.1 Informações Descritivas sobre os Respondentes 

As tabelas a seguir (Tabela 1 e Tabela 2) fornecem informações descritivas sobre os 

respondentes, enquanto que a Tabela 3 permite o entendimento do porte das empresas em 

que tais respondentes atuam. Com base nas informações contidas nessas tabelas, pode-se 

considerar que os respondentes atendem ao perfil desejado para a realização dessa 

pesquisa, tendo em vista os objetivos propostos.  

Tabela 1. Respondentes por Departamento  Fonte: Dados da pesquisa 

Departamento Quantidade Percentagem 

Centro de Serviços Compartilhados 2 2,5% 

Contabilidade 10 12,5% 

Controladoria 50 62,5% 

Custos e Orçamentos 6 7,5% 

Financeiro 12 15,0% 

Total 80 100,0% 

 

Tabela 2. Respondentes por cargo Fonte: Dados da pesquisa 

Cargo Quantidade Percentagem 

Chefe 1 1,3% 

Coordenador 15 18,8% 

Diretor 12 15,0% 

Gerente 41 51,3% 

Gerente Geral 6 7,5% 

Supervisor 5 6,3% 

Total 80 100,0% 

 

Tabela 3. Porte das empresas  Fonte: Dados da pesquisa 

  

Intervalo de Classes em Quantidade de 

Empregados  

Quantidade de empresas Percentagem 

[         0 ; 100 ] 11 13,75% 

[     101 ; 500 ] 18 22,50% 

[     501 ; 1.000 ] 14 17,50% 



 

 

[   1.001 ; 5.000 ] 24 30,00% 

[   5.001 ; 10.000 ] 9 11,25% 

[ Acima de 10.000 ] 4 5,00% 

Total 80 100,00% 

 

3.2 Elaboração do questionário 

3.2.1 Fontes de obtenção de conhecimento 

Para coletar dados relativos a essa variável, a maior parte dos itens foi adaptada do estudo 

de Mol e Birkinshaw (2009). Exceção feita ao item que reflete como fonte de obtenção de 

conhecimento a rede de contatos do respondente, o qual foi adaptado do estudo de Calhou 

e Starbuck (2003). A questão que aborda a importância dos livros é baseada em Scapens 

(1994) que afirma que os livros são importantes na institucionalização do conhecimento, 

enquanto que a variável F7 foi construída com base em Van Helden et al. (2007) 

A questão solicitava aos respondentes que indicassem a importância de cada uma das 

principais fontes de conhecimento ou informação utilizadas para gerar inovações nas 

técnicas de controle gerencial, em um total de nove itens, tendo como base os últimos dois 

anos. Escala 1. Não Utilizado, 2. Pouca Importância, 3.Média Importância, 4. Grande 

Importância. A Tabela 4 apresenta os dados sobre as variáveis que compõem o construto 

Fontes de Informação. 

Tabela 4. Fontes de Informação Fonte: Dados da pesquisa 

Fonte de informação Variável Classificação 

segundo Mol 

& Birkinshaw 

(2009) 

Média Desvio-

Padrão 

Referencial 

Informações obtidas junto 

aos outros deptos 

F1 Interna             

3,6  

            

0,7  

Adaptada de Mol & 

Birkinshaw (2009) 

Consultores externos F2 Mercado             

2,8  

            

0,8  

Mol & Birkinshaw 

(2009) 

Concorrentes F3 Mercado             

2,9  

            

0,9  

Mol & Birkinshaw 

(2009) 

Livros F4 Profissional             

3,0  

            

0,8  

Baseado em Scapens 

(1994) 

Fornecedores de 

Software 

F5 Mercado             

3,0  

            

0,8  

Mol & Birkinshaw 

(2009) 

Jornais e Revistas de 

Negócios 

F6 Profissional             

3,0  

            

0,7  

Mol & Birkinshaw 

(2009) 

Artigos Acadêmicos F7 Profissional             

2,8  

            

0,8  

Baseado em Van 

Helden et al. (2010) 



 

 

Associações de classe 

(empresariais e 

profissionais) 

F8 Profissional 

            

3,0 

            

0,9  

Mol & Birkinshaw 

(2009) 

Rede de contatos F9 Profissional             

3,3  

            

0,8  

Calhou &  Starbuck 

(2003) 

Seminários e Cursos F10 Profissional             

3,2  

            

0,7  

Mol & Birkinshaw 

(2009) 

 

3.1.2 DESEMPENHO DA CONTROLADORIA 

Embora não seja o principal objetivo deste trabalho, uma vez que um relato detalhado da 

operacionalização do construto Desempenho da Controladoria poderia ser objeto de artigo 

específico, esta seção descreve sinteticamente os principais procedimentos envolvendo este 

trabalho.  

Um questionário foi enviado a uma amostra abrange professores/pesquisadores da área de 

Contabilidade Gerencial e profissionais atuantes em empresas. A amostra de acadêmicos 

buscou professores vinculados aos Programas de Pós-Graduação (Stricto Sensu) em 

Contabilidade, com envio de dez questionários e retorno de seis válidos. A amostra de 

profissionais foi obtida por meio de contato com profissionais vinculados à associação de 

profissionais de finanças e contabilidade como o Instituto Brasileiro de Executivos em 

Finanças IBEF-SP e a Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e 

Contabilidade ANEFAC, além de alguns profissionais da rede de contato dos pesquisadores, 

todos com cargos acima de gerente e com formação acadêmica mínima em 

MBA/Especialização, nesse caso nove questionários foram considerados de um total de 

dezoito questionários enviados. 

Os respondentes foram solicitados a informar, por meio de questionário eletrônico por 

internet, sobre quais aspectos a área de Controladoria deveria ter o desempenho medido e 

avaliado e solicitava justificativas.  Procedimento semelhante foi adotado por Frezatti, Aguiar 

e Guerreiro (2007) para avaliar as diferenças entre Contabilidade Financeira e Gerencial, só 

que envolvendo somente acadêmicos, mas de diversos países. 

 

Em síntese os principais aspectos que acadêmicos e profissionais mencionaram pode ser 

identificada no Quadro 1. 

  



 

 

Quadro1. Amarração das variáveis com evidências de acadêmicos e profissionais 

Fonte: elaborado pelos autores com base em dados da pesquisa 

Variável Acadêmicos Profissionais 

Cumprimento de 
prazos 

Cumprimento de prazos e 
Tempestividade da informação 

 

Qualidade da informação prestada e 
prazo 
 

Qualidade das 
informações 
prestadas 

Oportunidade e relevância da 
informação  
Avaliar se as informações prestadas 
conduziram aos melhores resultados 
 

Pontualidade na entrega; nível de 
erros; nível de entendimentos das 
suas informações 

Controle orçamentário 
dos gastos 
departamentais 

Eficiência em relação aos serviços 
prestados 
 

Controle das despesas do depto 

Satisfação dos 
usuários (clientes 
internos); 

Avaliar se as informações prestadas 
conduziram aos melhores resultados 

Satisfação dos usuários 

Execução de projetos 
do depto.  

Implementação de novas 
ferramentas 
 

Planejamento e efetividade das 
atividades sob gestão da 
Controladoria 
Execução dos projetos do depto 

 

A análise de conteúdo consoante proposto por Bardin (2004) mostra que os dois aspectos 

mais citados são cumprimento de prazos e qualidade da informação prestada. Estes são 

aspectos muito presentes numa relação de prestação de serviços, sugerindo que a 

Controladoria é vista como um departamento prestador de serviços voltado para o 

atendimento das demandas de clientes internos e externos numa tácita relação contratual. 

 

Dois outros aspectos foram destacado, um deles foi o da Controladoria ter como objetivo o 

controle dos seus próprios gastos, isto demonstra que a Controladoria como qualquer outra 

área da empresa deve responder pelo seu orçamento de despesas.  Outro aspecto 

considerado relevante é a questão da execução dos projetos, sendo que um dos 

respondentes destacou o fato da área de controladoria estar desenvolvendo diversos 

projetos de como adotar as novas normas contábeis. 

 

Por fim a satisfação dos usuários é uma preocupação tanto de acadêmicos como de 

usuários, sendo que os acadêmicos destacaram o aspecto da tomada de decisão. 

 

Desta forma após análise de conteúdo consoante sugerido por Bardin (2004) os seguintes 

itens foram considerados (1) Cumprimento de prazos; (2) Qualidade das informações 

prestadas; (3) Controle orçamentário dos gastos departamentais; (4) Satisfação dos 

usuários (clientes internos); (5) Execução de projetos do depto. 

Os respondentes foram solicitados a indicar o grau de cumprimento em relação aos 

objetivos do depto de Controladoria, sendo utilizada uma escala Likert de "1. Muito Abaixo 

do Esperado" a "7. Muito Acima do Esperado". A Tabela 5 apresenta os dados relativos ao 

construto Desempenho de Controladoria. 

  



 

 

Tabela 5.Variáveis Desempenho da Controladoria  Fonte: dados da pesquisa 

ASSERTIVA VARIÁVEL 

MÉDIA 

DESVIO 

PADRÃO 

Fonte 

Cumprimento de prazos DC1             

5,4  

            

1,2  

Pesquisa 

Qualidade das informações prestadas DC2             

5,7  

            

0,9  

Pesquisa 

Controle orçamentário dos gastos 

departamentais 

DC3             

5,3  

            

1,3  

Pesquisa 

Satisfação dos usuários (clientes internos); DC4             

5,3  

            

1,1  

Pesquisa 

Execução de projetos do depto. DC5             

5,1  

            

1,3  

Pesquisa 

 

3.1.3 DESEMPENHO GERENCIAL 

A mensuração do Construto abrangeu três variáveis (planejamento das atividades, controle 

dos recursos e tomada de decisão). Os respondentes foram solicitados a indicar como eles 

avaliam os gestores em relação a algumas atividades, sendo utilizada uma escala Likert de 

"1. Muito Abaixo do Esperado" a "7. Muito Acima do Esperado", e cujos dados estatísticos 

são apresentados na Tabela 6.  

Tabela 6.Variáveis Desempenho Gerencial  Fonte: dados da pesquisa 

Assertiva 

VARIÁVEL MÉDIA 

DESVIO-

PADRÃO 

Referencial 

Planejamento das 

atividades DG1  

          

4,56            1,32  

Malmi e Grandlund 

(2009) 

Controle dos Recursos 

 DG2  

          

4,83            1,29  

Malmi e Grandlund 

(2009) 

Tomada de Decisão 

 DG3  

          

4,96            1,20  

Malmi e Grandlund 

(2009) 

 

3.1.4 DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

O desempenho organizacional medior apenas uma variável, porém, é coerente com o 

propósito do estudo e do encadeamento das variáveis.  

Os respondentes foram solicitados a avaliar os gestores em relação ao atingimento da 

principal meta da organização, classificando o desempenho de 1. Muito Abaixo do Esperado 

a 7. Muito Acima do Esperado. 

Tabela 7.Variável Desempenho Organizacional  Fonte: dados da pesquisa 



 

 

Assertiva VARIÁVEL MÉDIA DESVIO-PADRÃO Referencial 

Atingimento da principal 

meta da organização DO 5,2 1,2 

Anthony e 

Govindarajan (2006) 

Crossan et al. (2009) 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Modelagem de equação estrutural  

Utilizou-se a técnica de Modelagem de Equação Estrutural (MEE), apropriada para estimar 

uma série de relações de dependência inter-relacionadas simultaneamente (HAir Jr., 

Anderson e Black. (2005), baseada em mínimos quadrados parciais, pois este método pode 

ser utilizado com amostras menores (SMITH; LANGFIELD-SMITH, 2004; ZWICKER; 

SOUZA; BIDO, 2008).  

4.2 Procedimentos estatísticos 

A análise dos resultados baseou-se nas etapas recomendadas por Hair Jr et al. (2005), as 

quais incluem: 

Etapa 1: Análise prévia dos 80 casos buscando identificar casos não válidos, o que não foi 

identificado. 

Etapa 2: Nesta etapa avaliou-se o modelo de mensuração por meio da: 

Avaliação da correlação de cada indicador com seus respectivos construtos ou variáveis 

latentes e dado que se trata de um estudo exploratório não foi excluída nenhuma variável, 

muito embora para dar maior robustez ao modelo essa correlação deveria ser superior a 0,7 

consoante Hair Jr et. al. (2005). 

 Análise da confiabilidade composta de cada construto, cujo índice deveria ser superior ou 

igual a 0,7, assim como Alpha de Cronbach, os quais têm a função de avaliar se o indicador 

mensura adequadamente o construto (HAIR Jr. et al., 2005; ZWICKER, SOUZA, BIDO, 

2008). 

Verificação da Variância Média Explicada (VME) que deveria ser superior a 50% (HAIR JR 

et al. 2005). A Variância Média Explicada é uma medida de validade convergente e reflete a 

quantia geral de variância nos indicadores explicada pelo construto latente. Neste estudo 

somente o construto Fontes de Conhecimento ficou com uma VME de 25%, afetada pelo 

procedimento de não excluir variáveis com carga abaixo de 0,7. 

Validade Discriminante, cujo teste é operacionalizado pela Raiz Quadrada da VME, a qual 

não pode ser menor que as correlações entre os construtos (TENENHAUS; VINZI; 

CHATELINI, 2005). O objetivo da validade discriminante é determinar se os indicadores têm 

uma relação mais forte com suas respectivas variáveis latentes do que com qualquer outra 

variável latente presente no modelo. 

Etapa 3: Validação do Modelo Estrutural consistindo de: 

Verificação dos valores de R², que significa a porcentagem de variância de uma variável 

latente que é explicada por outras variáveis latentes. 



 

 

Testar a hipótese de que os coeficientes da regressão sejam iguais a zero por meio do 

Teste t de Student. Para um nível de significância de 0,05 o valor do t é de 

aproximadamente 1,96. O procedimento adotado foi utilizar a técnica bootstrapping, a qual 

consiste em um tipo de reamostragem aleatória com repetição (HAIR JR et. al., 2005). 

Nessa pesquisa foram utilizadas 200 reamostragens para o cálculo dos valores t. 

O software utilizado para o teste foi o SmartPLS 2.0 M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005).  

Na Figura 1 podem ser visualizados os relacionamentos entre os construtos e respectivas 

cargas fatoriais. 

Figura 

1. Modelo PLS dos relacionamentos estruturaisFonte: SMARTPLS com base em dados da pesquisa 

Na Tabela 8 podem ser visualizadas as estatísticas dos construtos. 

Tabela 8. Estatísticas dos construtos   Fonte: dados da pesquisa 

CONSTRUTO SIGLA VME 
Confiabilidade 

Composta 
R2 

Alpha de 

Cronbach 

DESEMPENHO DA ÁREA DE 

CONTROLADORIA 
DES CONTROLAD 0,65 0,90 0,13 0,87 

DESEMPENHO GERENCIAL DES GERENCIAL 0,82 0,93 0,38 0,89 

DESEMPENHO 

ORGANIZACIONAL 

DES 

ORGANIZACIONAL 
1,00 1,00 0,58 1,00 

FONTES DE CONHECIMENTO FONTES CONHEC 0,25 0,70 - 0,71 

 

Os resultados sugerem que apenas 13% das variações no desempenho de controladoria 

são explicados pelas variações no construto fontes de conhecimento. Isso sugere que 

podem existem outros fatores que explicam o desempenho da área de controladoria como 

qualidade de pessoal, infra-estrutura tecnológica, cultura organizacional, dentre outros. 

Já o Desempenho Gerencial, medido pelas variáveis, planejamento, controle de recursos e 

tomada de decisões, tem 38% das variações explicadas pela variação no desempenho da 

Controladoria, o que pode ser considerado bastante representativo. Esses resultados 

sugerem a importância da Controladoria para obtenção de Desempenho Gerencial. 



 

 

O alto poder de explicação do Desempenho Organizacional com 58% das variações 

explicadas pelas variações no Desempenho Gerencial pode estar refletindo um elevado 

direcionamento das operacionalizações desses construtos, focadas em aspectos mais 

relacionados com o papel do Sistema de Controle Gerencial. Por outro lado, os resultados 

estão na mesma direção que indicam a importância das Capacidades Dinâmicas proposta 

por Teece, Pisano e Shuen (1997), e mais especificamente nos aspectos gerenciais ligados 

a planejamento, controle e decisões. 

A Tabela 9 apresenta as correlações entre as variáveis latentes, e na diagonal, em negrito, 

foram incluídos os valores da raiz quadrada da VME, e nesse caso a raiz quadrada da VME 

sempre foi maior que as correlações  indicando validade discriminante. 

Tabela 9.Matriz de Correlações e Raiz Quadrada da VME ....Fonte: dados da pesquisa 

        Variável latente     1 2 3 4 

(1)      DES CONTROLAD  0,81 - - - 

(2)      DES GERENCIAL  0,62 0,90 - - 

(3)      DES ORGANIZACIONAL  0,60 0,76 1,00 - 

(4)      FONTES CONHEC  0,36 0,28 0,25 0,50 

Nota: Na diagonal, em negrito, foram incluídos os valores da raiz quadrada da VME. 

Os testes estatísticos sobre os relacionamentos estruturais podem ser visualizados na 

Tabela 10. 

Tabela 10. Coeficientes Estruturais do Modelo    Fonte: dados da pesquisa 

RELACIONAMENTO ESTRUTURAL Coeficiente Erro Padrão Valor T 

      DES CONTROLAD -> DES GERENCIAL  

                     

0,62  

                  

0,07  

                        

8,88 * 

 DES GERENCIAL -> DES ORGANIZACIONAL  

                     

0,76  

                  

0,07  

                      

10,47 * 

      FONTES CONHEC -> DES CONTROLAD  

                     

0,36  

                  

0,08  

                        

4,49 * 

*estatisticamente significante ao nível de 5% 

Percebe-se com base nos valores T que os três relacionamentos examinados neste estudo 

são significativos, considerando um nível de significância de 5%. Desta forma, não foi 

possível rejeitar as hipóteses, sendo aceito que: 

H1 – Grau de Obtenção de informações associação-se positivamente com o Desempenho 

da Controladoria 

H2 – Desempenho da Controladoria associa-se positivamente com Desempenho Gerencial 

H3 – Desempenho Gerencial associa-se positivamente com o Desempenho Organizacional 



 

 

Estes resultados sugerem que quanto maior a busca por conhecimento, maior será o 

desempenho da Controladoria. Isso indica que os profissionais que atuam nesta área devam 

se manter constantemente atualizados, particularmente num momento caracterizado por 

alterações nas normas contábeis, as quais deverão influenciar as informações gerenciais 

fornecidas pela área de Controladoria, uma vez que é tênue a fronteira entre Contabilidade 

Financeira e Contabilidade Gerencial.  

Os resultados são importantes e sugerem que a educação continuada dos profissionais de 

controladoria caracterizada pelas variáveis livros, artigos acadêmicos, seminários e cursos 

tem contribuído para melhorar o desempenho da controladoria, o que é mais um argumento 

para que as políticas de desenvolvimento desses profissionais incentivem a educação 

continuada. Outro fator importante é que a busca de conhecimento também se faz por meio 

de participação em reuniões de associações empresariais e profissionais, o que destaca o 

papel que associações como Conselho Regional de Contabilidade, Associação Nacional de 

Executivos de Finanças e Contabilidade ANEFAC e entidades empresariais possuem na 

disseminação de conhecimento entre os profissionais de controladoria. Por outro lado 

apesar da média alta, a busca de informações em outros deptos apresentou alta 

variabilidade, portanto torna-se necessário estimular essa busca de informação entre as 

áreas, uma vez que podem contribuir para gerar conhecimento tácito.  

Quanto ao Desempenho da Controladoria, as notas altas evidenciam que estes atributos 

estão com bom desempenho, indicando que Controladoria atende de forma bastante 

satisfatória. Deve-se levar em conta que estes resultados foram obtidos pela ótica dos 

próprios profissionais de controladoria, o que sugere estudos futuros que identifiquem o 

desempenho da controladoria pela percepção dos usuários. Mas o resultado também pode 

indicar um adequado nível de qualidade do desempenho da Controladoria, medido por estes 

atributos. Estudos futuros também poderiam identificar os atributos que poderiam refletir os 

desafios futuros dessa área em função de potenciais mudanças de cenários e de papel. 

Os resultados também sugerem que há associação positiva entre Desempenho da 

Controladoria e Desempenho Gerencial, indicando que uma boa atuação da Controladoria 

implica em melhor planejamento das atividades, controle dos recursos e tomada de 

decisões por parte dos gestores. Estas variáveis são bastante influenciadas por uma área 

de Controladoria que forneça informações no tempo adequado e com boa qualidade, e que 

faça isso utilizando recursos dentro do orçamento, desenvolvendo projetos de melhoria 

dentro da sua própria área, obtendo assim um elevado grau de satisfação dos usuários 

internos. 

Por fim, há associação positiva entre Desempenho Gerencial e Desempenho 

Organizacional, este último medido pelo grau de atingimento da principal meta da 

organização. Este resultado, por um lado, pode estar sendo afetado pelo ambiente 

econômico favorável que permeia o período em que a pesquisa foi realizada, mas por outro 

lado pode indicar a importância de um gestor planejar as atividades, controlar os recursos e 

tomar decisões, suportados por um adequado e ágil sistema de informações e que atenda 

as necessidades gerenciais. 

Resumidamente, os resultados sugerem que uma área de Controladoria, que busca 

conhecimento nas fontes internas e externas, consegue gerar informações com boa 

qualidade e no tempo adequado, a um custo compatível, mas com uma postura de melhoria 

contínua, consegue atender as expectativas dos usuários. Estes gestores, por sua vez, 

suportados por uma Controladoria eficaz e eficiente, planejam, controlam e tomam decisões 



 

 

mais assertivas, contribuindo para que a organização atinja satisfatoriamente o principal 

objetivo da organização. 

Os resultados estão em consonância com a preocupação de identificar o papel da área de 

Controladoria, e confirma que o Sistema de Controle, junto com outro recurso, no caso o 

Desempenho Gerencial, pode ser considerado como um recurso importante para obtenção 

de vantagem competitiva consoante Barney (2007). Também se junta aos estudos que 

tentam identificar os efeitos de uma gestão de boas práticas de Controladoria, identificando 

os efeitos desta para a organização, como os estudos de Tsui (2001), Agbejule e 

Saarikoski(2006) e Weißenberger e Angelkort (2011). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo identificou se existem associações entre a busca de conhecimento, 

desempenho da controladoria, desempenho gerencial e desempenho organizacional, um 

tema que tem como pano de fundo os interesses dos práticos em identificar as chamadas 

melhores práticas, interesse este que também é o propósito da criação de Teoria em 

Contabilidade Gerencial. 

O estudo avança ao propor um construto de Desempenho da Controladoria, além de uma 

adaptação de construto de Desempenho Gerencial e de Desempenho Organizacional, mais 

relacionados com o papel da Controladoria. Os resultados indicaram que para 80 

profissionais de controladoria que atuam em empresas brasileiras, existem associações 

positivas entre a busca de conhecimento, desempenho da área de controladoria, 

desempenho gerencial e desempenho organizacional, com esses relacionamentos 

encadeados com associação positiva e com significância estatística. 

Os resultados apontam para contribuições para a prática indicando que estes profissionais 

devem continuar envidando esforços em educação continuada, e que ainda há oportunidade 

para buscar conhecimento dentro da organização. Estes esforços conjugam para a 

obtenção de desempenho da área de controladoria, e que esta é importante para que os 

gestores planejem, controlem e tomem decisões de forma adequada, e que isto contribui 

positivamente para o atingimento do principal objetivo da organização.  

Para a literatura entende-se que a pesquisa contribui para o entendimento da área de 

controladoria como um recurso valioso e que pode ser entendido como geradora de 

capacidades dinâmicas, principalmente adaptando mecanismos de mensuração e 

instrumentos de avaliação de desempenho aderentes à realidade organizacional e aos 

objetivos estratégicos da empresa. 

Muito embora os resultados não possam ser generalizados, os mesmos podem ser 

considerados embriões de futuras pesquisas que identifiquem por meio de estudos de casos 

como a área de controladoria cria e compartilha conhecimento, e a contribuição da área de 

controladoria junto aos gestores organizacionais em seu trabalho rotineiro de planejamento, 

controle e tomada de decisão. 
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RESUMO 

Este estudo tem como proposta avaliar as associações entre a forma como os 

profissionais de controladoria e os perfis de mudanças de práticas de controle 

gerencial. Trata-se de um assunto que ainda é pouco explorado na literatura 

(STONE et al., 2000) para consecução desse objetivo, o trabalho combina a tipologia 

definidas por Mol e Birkinshaw (2009) para fontes de informação e a tipologia 

proposta por Sulaiman e Mitchel (2005) para identificar as mudanças de práticas de 

controle gerencial. Os resultados do estudo são suportados por meio de respostas 

de 80 profissionais das áreas de controladoria, finanças e contabilidade de 

empresas brasileiras, coletadas no período entre novembro e dezembro de 2010. Os 

principais resultados demonstraram que a fonte interna de informação é considerada 

como a mais importante, seguida por rede de contatos e seminários e cursos. Já os 

livros e artigos acadêmicos tiveram as menores médias de utilização, o que sinaliza 

um alerta para os pesquisadores. Os resultados também mostraram que não há 

diferença da forma como se obtém a informação e os diferentes perfis de mudanças 

de práticas de controle gerencial, uma exceção foi o agrupamento caracterizado 

como que não fez nenhuma mudança, onde três fontes de informação diferenciam 

este agrupamento dos demais, jornais e revistas de negócio, associações de classe 

e profissionais e artigos acadêmicos.  

Palavras-chave: Mudança de práticas, Inovação organizacional, Práticas de 

controle gerencial, Fontes de informação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A inovação abrange mais que o processo de renovação de produtos e 

serviços, ela inclui os processos operacionais para produzir, vender e entregar esses 

produtos e serviços, e também os processos organizacionais, bem como novas 

formas de desenho organizacional ou de gerenciamento (SUNDBO, 2001). Essas 

inovações mais relacionadas às técnicas de gestão e estruturas organizacionais têm 

sido estudadas sob o nome de inovações organizacionais (PETTIGREW; MASSINI, 

2003) e são caracterizadas pelo processo de mudança e que na literatura se intitulou 

change management.  

A definição da literatura é que inovação organizacional é algo novo, não 

necessariamente novo enquanto campo de conhecimento, mas sim sob a 

perspectiva da organização, isto é, inovação é algo que a organização ainda não 



 

 

possuía e este é o conceito adotado pelos especialistas no tema (MOL; 

BIRKINSHAW, 2009). Os principais vetores das inovações organizacionais na 

perspectiva da literatura baseada na prática apontam para a ampliação das 

fronteiras organizacionais, com destaque para as redes de empresas, a tendência 

de estilos gerenciais mais cooperativos, e o foco em uma organização criativa e 

aprendizado (PETTIGREW; MASSINI, 2003).  

Portanto, na perspectiva contingencial seria esperado que essas inovações 

organizacionais produzissem mudanças nas práticas de controle gerencial, uma vez 

que o sistema de controle gerencial deveria se ajustar as essas novas formas de 

estrutura organizacional e estilos de gestão, conforme propuseram Chenhall (2008) 

e Berry et al. (2009). Embora haja um forte clamor das pesquisas apontando para a 

baixa aderência, na prática, das chamadas técnicas contemporâneas de controle 

gerencial, estes estudos têm optado em identificar a adoção ou não adoção de um 

conjunto de práticas de controle gerencial, geralmente, classificando-as em 

tradicionais e contemporâneas, em vez de identificar os movimentos de mudança de 

práticas de controle gerencial.  

Identificar estes movimentos de mudanças e práticas de controle gerencial é 

importante, pois pode levantar tendências indicando os movimentos atuais e futuros 

das organizações em relação às práticas de controle gerencial. Nesse sentido, 

Sulaiman e Mitchell (2005) desenvolveram uma tipologia para classificar os tipos de 

mudança de práticas de contabilidade gerencial, classificando-as em: Adição, 

Reposição, Modificação Operacional, Modificação de Relatório, e Remoção. 

Entende-se que essa tipologia é mais adequada para identificar os perfis de 

mudança de práticas de controle gerencial, pois de alguma forma esses estágios 

podem ser associados à tipologia de inovações classificada como radical ou 

incremental (DAVILA et al., 2009), além de identificar comportamentos mais 

direcionados às melhorias contínuas ou mesmo abandono de práticas. 

O processo de inovação, que é na realidade um processo de mudança 

organizacional, é bastante influenciado pelo processo de gestão de conhecimento, 

uma vez que a inovação é resultante da combinação de conhecimento existente com 

novos conhecimentos (ALMEIDA et al., 2003). E é pelo compartilhamento de 

informações entre os membros que o conhecimento se institucionaliza por meio de 

diversos artefatos (FLEURY; FLEURY, 2000). Portanto, embora o conhecimento 

tenha origem na mente de cada indivíduo, nas organizações ele se encontra em 

rotinas, processos, práticas e normas organizacionais (VASCONCELOS, 2007) e é 

através do compartilhamento de informações entre os membros que o conhecimento 

se institucionaliza por meio de diversos artefatos (FLEURY; FLEURY, 2000). Mas o 

processo de geração de conhecimento passa pela obtenção de informação 

(CHENHALL, 2005) e quanto maior o grau de obtenção de informação utilizadas 

pela empresa, maior é o grau de introdução de novas práticas gerenciais, uma vez 

que os gestores buscam nas fontes externas e internas o conhecimento necessário 

para aperfeiçoar as práticas gerenciais (MOL; BIRKINSHAW, 2009).   

Consoante às afirmações de Mol e Birkinshaw (2009) e a tipologia 

desenvolvida por Sulaiman e Mitchel (2005) e ainda tendo como pano de fundo os 



 

 

poucos estudos sobre como os profissionais de controladoria adquirem informações 

e as transformam em inovações (STONE et al., 2000), o presente estudo se propõe 

a responder a seguinte questão: os perfis de mudanças de práticas de contabilidade 

gerencial são diferentes em função da forma como os profissionais de controladoria 

obtém informação? 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar se existem associações em 

termos de fontes de obtenção de informação e perfis de mudança de práticas de 

controle gerencial.  Como objetivos específicos, este estudo se propõe a identificar: 

 As fontes de obtenção de informação mais importantes; e 

 Os perfis de mudanças de práticas de controle gerencial.  

Para fins desta pesquisa as duas variáveis são conceituadas da seguinte 

forma: 

 Fontes de obtenção de informação são definidas como sendo os recursos 

utilizados pelos membros da organização para obtenção de conhecimento. 

São geralmente classificadas como fontes internas e externas conforme 

Mol e Birkinshaw (2009); 

 Perfis de mudança de práticas de controle gerencial são definidos como as 

formas de mudança desenvolvidas nos processos de controle gerencial, 

que podem ser inovações, melhorias incrementais, e mesmo estabilidade. 

 Os resultados deste estudo podem ajudar a entender em quais fontes os 

profissionais de controladoria buscam informações e conhecimento, permitindo que 

desenvolvedores de inovações em controle gerencial possam utilizar esses canais 

para divulgação, obtendo maiores chances de institucionalização dessa inovação. 

Espera-se que os resultados ajudem a identificar os movimentos de mudança de 

práticas de controle gerencial. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Consoante à questão de pesquisa, o referencial teórico abrangerá os 

construtos: Fontes de informação, e perfis de mudança de práticas de controle 

gerencial.  

2.1 Informação e Conhecimento 

No campo da estratégia, o conhecimento é considerado como fonte de 

vantagem competitiva, e pode ajudar explicar a diferença de desempenho das 

empresas (GRANT, 1996). Por outro lado, com os avanços da tecnologia, o 

conhecimento também pode se tornar obsoleto mais rapidamente, portanto, é 

fundamental identificar como a organização obtém novas informações para gerar 

novos conhecimentos.  

Na visão de Nonaka et al. (2001) há uma diferença entre informação e 

conhecimento. Para eles, a informação é um fluxo de mensagens enquanto que o 

conhecimento é criado pelos muitos fluxos de informação. Já Cho (2006) prefere 

discutir que conhecimento e informação são resultantes da ação humana que 



 

 

combina signos, sinais e artefatos em espaços sociais e físicos, e, portanto, é por 

meio do uso, prática e reflexões que a informação se transforma em conhecimento. 

Esse conhecimento provê uma contribuição à inovação nas empresas e por meio da 

gestão desse conhecimento, estas podem transformá-lo em inovações 

administrativas e técnicas (CHEN; HUANG, 2009). 

A despeito da discussão de como informação se torna conhecimento e ainda 

baseado no foco da questão de pesquisa, o foco deste trabalho é identificar uma 

parte do processo de gestão de conhecimento, geralmente dividido em aquisição, 

compartilhamento e aplicação (CHENHALL, 2005), que é a etapa de aquisição de 

informações. Nesse sentido o foco do estudo é a aquisição de informações. 

2.2 Fontes de obtenção de informação 

Uma tipologia adotada é a que classifica as fontes de obtenção de 

informações em internas, de mercado e profissionais. Mol e Birkinshaw (2009) 

utilizaram e detalharam essas categorias em: 

 Internas: dentro da empresa; e outras empresas do mesmo grupo. 

 Mercado: fornecedores de equipamento, materiais, componentes ou 

softwares; clientes ou consumidores; concorrentes; consultores; 

laboratórios comerciais/empresas de pesquisa e desenvolvimento. 

 Profissionais: conferências e reuniões profissionais; associações 

comerciais; revistas técnicas, bases de dados; e feiras e exposições.  

Em linhas gerais Mol e Birkinshaw (2009) argumentam que, quanto maior as 

fontes de conhecimento utilizadas pela empresa, maior é o grau de introdução de 

novas práticas gerenciais. Os autores utilizaram a variável tamanho como proxy de 

inovação, a qual é suportada pela teoria da contingência, onde quanto maior o 

tamanho da empresa, maior é a capacidade de obtenção de conhecimento, uma vez 

que a empresa tem acesso mais facilitado a contratação de consultores, 

treinamento, além de estar constantemente em contato com fornecedores, 

universidades e detentores de pesquisa e desenvolvimento.  

Muito embora a tipologia desenvolvida por Mol e Birkinshaw (2009) seja 

importante, entende-se que ela foi desenvolvida para inovações organizacionais de 

forma abrangente, sendo necessário introduzir alguns itens mais aplicáveis ao 

departamento de Controladoria. Três variáveis foram incluídas tendo esse objetivo 

como pano de fundo: 

 Livros - os livros têm sido apresentados como importantes no papel da 

institucionalização (SCAPENS, 1994); 

 Artigos acadêmicos - muito embora Van Helden et al. (2010) em um 
estudo com consultores e pesquisadores tenham identificado que os 
consultores confiam principalmente em obter conhecimento por meio de 
contatos com colegas e em revistas profissionais enquanto que 
pesquisadores utilizam periódicos acadêmicos internacionais. Mesmo 
assim, nota-se uma busca por conhecimento fundamentado em pesquisas, 
já que consultores que atuam em empresas internacionais têm acesso a 
base de conhecimentos disponibilizadas pelos centros de pesquisas das 



 

 

consultorias. Além disso, essa variável foi incluída na tentativa de aferir a 
relevância da produção acadêmica para a prática (MALMI; GRANDLUND, 
2009, BALDVINSDOTTIR et al.,  2010); 

 Rede de contatos - Calhou e Starbuck (2003) fornecem uma explicação 

dos relacionamentos entre informação e conhecimento. Para eles as 

pessoas e as organizações adquirem informação por meio de redes 

sociais e uma porção dessa informação se torna conhecimento (CALHOU; 

STARBUCK, 2003). Pettigrew e Massini (2003) também apontam o papel 

do compartilhamento de informação além das fronteiras organizacionais, 

como forma de gerar inovações organizacionais. 

2.3 Perfis de mudança de práticas de controle gerencial 

Existem duas abordagens do que pode ser caracterizada como inovação em 

práticas gerenciais: ela pode ser uma nova técnica no estado da arte do campo de 

conhecimento, ou ainda ser nova para uma organização específica e também não se 

restringir às técnicas propriamente ditas, mas também a mudança na forma de 

atuação gerencial (EMSLEY, 2005). Como o foco deste estudo não é identificar 

quais práticas estão sendo adotadas pelas empresas brasileiras, mas sim os 

diferentes perfis de mudança, é mais apropriado utilizar uma tipologia proposta por 

Sulaiman e Mitchell (2005, p.426), consoante o Quadro 1. 

Quadro 1. Tipologia de mudanças em práticas de controle gerencial 

1. Adição - introdução de novas técnicas como extensão do sistema de 
contabilidade gerencial, por exemplo, custo da qualidade, indicadores não 
monetários. 

2. Reposição - introdução de novas técnicas como reposição de partes de 
técnicas já existentes, por exemplo, orçamento flexível com orçamento fixo, custeio 
por atividades dentro do sistema de custos. 

3. Modificação do relatório - modificação da informação relatada, por exemplo, 
mudança de mensal para semanal dos relatórios de análise das variações 
orçamentárias, ou forma de apresentação de numérico para gráfica. 

4. Modificação operacional - modificação de uma operação técnica do sistema de 
contabilidade gerencial, por exemplo, o uso de taxa pré-determinada em oposição 
a uma taxa real, ou o uso de análise de regressão em vez de análise separando 
custos fixos e variáveis. 

5. Redução - remoção de uma técnica de contabilidade gerencial sem reposição 
por outra, por exemplo, abandono do orçamento ou da análise do ponto de 
equilíbrio (SULAIMAN; MITCHELL, 2005, p.426). 

Fonte: adaptado de Sulaiman e Mitchell (2005) 

Após análise da tipologia de Sulaiman e Mitchell (2005), entendeu-se que 

havia uma lacuna que indicasse o comportamento de respondentes que não fizeram 

nenhuma mudança no período, indicando um elevado grau de estabilidade das 

práticas. O estudo da estabilidade, além de ser analisado em ensaios como de 

Aguiar e Guerreiro (2008), pode ser útil para entender o comportamento desses 

profissionais, principalmente, em uma época de adoção de novas normas contábeis 

e sistema digital de escrituração fiscal. 



 

 

Diante disso, um sexto tipo de mudança de práticas de controle gerencial 

seria a própria ausência de mudança representada pela preferência por uma 

estabilidade das práticas atualmente existentes na controladoria. 

É de se esperar que o profissional que busca mais informações tenha um 

propensão para gerar novas práticas de controle gerencial, de fato, Mol e Birkinshaw 

(2009) assumem a existência de um relacionamento entre fontes de conhecimento 

utilizadas pela empresa e grau de introdução de novas práticas gerenciais. 

Dessa forma, baseado em Mol e Birkinshaw (2009), fundamenta-se a 

Hipótese H1: O perfil de mudança de práticas de contabilidade gerencial é diferente 

para profissionais que obtém informação de diferentes fontes. 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Classifica-se esta pesquisa como exploratória, uma vez que os estudos ainda 

podem ser considerados em estágios iniciais. Dessa forma, essa pesquisa é 

exploratória, descritiva e com método quantitativo de análise (HAIR JR et al., 2009; 

FLICK, 2009). 

3.1 Questionário e amostra 

Com o objetivo de garantir melhor entendimento das questões pelos 

respondentes, foi feito um pré-teste (DILLMAN, 2000) junto a um diretor financeiro 

de uma indústria de autopeças e dois professores doutores com experiência em 

pesquisas do tipo survey. 

A população considerada foi a de gerentes de controladoria, gerentes 

financeiros, e gerentes de contabilidade de empresas brasileiras. Porém, dado que 

não existe uma base unificada de empresas que abranja empresas de diferentes 

portes, como é a realidade das empresas brasileiras, optou-se por desenvolver uma 

base que possa representar de forma mais adequada a população de empresas 

brasileiras.  Dessa forma, optou-se em construir uma base abrangendo: (1) cadastro 

de respondentes originados de pesquisas anteriores; (2) cadastro de gerentes de 

controladoria de uma empresa de consultoria e treinamento; (3) membros de um 

grupo de rede social focado em controladoria e contabilidade. A escolha de 

membros de rede social é justificada em função de que estas redes auxiliam na 

produção e disseminação de conhecimento e inovações relacionadas ao mundo 

corporativo (MARTINS et al., 2009).  

Portanto, a despeito de ser construída por conveniência, entende-se que esta 

amostra reflete com melhor propriedade o universo de gestores que atuam em 

empresas brasileiras, uma vez que abrange gestores que atuam em médias 

empresas, as quais não divulgam dados contábeis.  

O questionário foi enviado por correspondência eletrônica, por meio de um 

serviço de disponibilização de questionário de forma eletrônica. 

3.3 Informações descritivas sobre os respondentes 

As tabelas a seguir (Tabela 1 e Tabela 2) fornecem informações descritivas 

sobre os respondentes, enquanto que a Tabela 3 permite o entendimento do porte 



 

 

das empresas em que tais respondentes atuam. Com base nas informações 

contidas nessas tabelas, pode-se considerar que os respondentes atendem ao perfil 

desejado para a realização dessa pesquisa, tendo em vista os objetivos propostos.  

3.4 Elaboração do questionário 

3.4.1 Fontes de obtenção de informação 

Para coletar dados relativos a essa variável, a maior parte dos itens foi 

adaptada do estudo de Mol e Birkinshaw (2009). A seguinte assertiva foi colocada 

aos respondentes: 

Por favor indique a importância de cada uma das principais fontes de 

conhecimento ou informação utilizadas para gerar inovações nas 

técnicas de controle gerencial. O horizonte é os últimos dois anos. 

Para mensuração quantitativa foi usada a escala 1. Não Utilizado, 2. Pouca 

Importância, 3.Média Importância, 4. Grande Importância. 

O quadro 2 mostra a codificação das variáveis e a referência bibliográfica. 

Quadro 2. Fontes de Informação 

Fonte de informação Variável 

Classificação 

segundo Mol & 

Birkinshaw (2009) Referencial 

Informações obtidas 

junto aos outros 

departamentos 

F1 Interna Adaptada de Mol e 

Birkinshaw (2009) 

Consultores externos F2 Mercado Mol e Birkinshaw 

(2009) 

Concorrentes F3 Mercado Mol e Birkinshaw 

(2009) 

Livros F4 Profissional Baseado em 

Scapens (1994) 

Fornecedores de 

Software 

F5 Mercado Mol e Birkinshaw 

(2009) 

Jornais e Revistas de 

Negócios 

F6 Profissional Mol e Birkinshaw 

(2009) 

Artigos Acadêmicos F7 Profissional Baseado em Van 

Helden et al. (2010) 

Associações de classe 

(empresariais e 

profissionais) 

F8 Profissional Mol e Birkinshaw 

(2009) 



 

 

Rede de contatos F9 Profissional Calhou e  Starbuck 

(2003) 

Seminários e Cursos F10 Profissional Mol e Birkinshaw 

(2009) 

 

3.4.2 Tipos de mudança de práticas de controle gerencial 

A variável “tipos de mudança de práticas de controle gerencial” foi 

operacionalizada a partir do estudo de Sulaiman e Mitchell (2005). Foram incluídos 

cinco itens que representam diferentes graus de mudança, além de um sexto item 

que representa a ausência de mudança. O primeiro item representa o mais alto grau 

de inovação em que são adicionadas novas técnicas de controle gerencial ainda não 

existentes.  

Dado que os tipos de mudança de práticas de controle gerencial não são 

excludentes, os respondentes foram solicitados a distribuir 100 pontos consoante o 

estudo de Aguiar (2009). Isto significa que os respondentes deveriam atribuir mais 

pontos para aquilo que identifica melhor a organização, visando caracterizar os tipos 

de comportamento relacionados à inovação ocorridos no departamento de 

controladoria nos últimos dois anos com base na assertiva:  

Distribua 100 pontos (mais pontos para aquilo que caracteriza melhor a 

organização) para caracterizar os tipos de inovação (inovação é 

definida como a inclusão de novas técnicas de controle gerencial e que 

não existiam em sua organização) ocorridos no departamento de 

controladoria nos últimos dois anos. Mais que uma resposta é possível.  

Não se aplica às inovações introduzidas para adequação à lei 11.638 e 

ou IFRS. 

O quadro 3 apresenta as variáveis relativas a esse construto. 

Quadro 3: Tipos de mudança de práticas de controle gerencial 

Assertiva 

Codificação 

das 

variáveis 

Tipos de 

Inovação Fonte 

1. Introdução de novas técnicas de 

controle gerencial, ainda não 

existentes na empresa (GI1) 

GI1 Adição Sulaiman e 

Mitchell  (2005) 

2. Introdução de novas técnicas, 

porém, complementares às técnicas 

atuais (GI2) 

GI2 Reposição Sulaiman e 

Mitchell  (2005) 

3. Mudança na forma de 

apresentação das informações, 

GI3 Modificação 

do Relatório 

Sulaiman e 

Mitchell  (2005) 



 

 

quanto à frequência, tipo de 

apresentação, etc.(GI3) 

4. Mudança de critério de uma 

técnica já existente, por exemplo, 

custo médio em vez de PEPS (GI4) 

GI4 Modificação 

Operacional 

Sulaiman e 

Mitchell  (2005) 

5. Abandono de uma técnica de 

controle gerencial, sem reposição por 

outra (GI5) 

GI5 Redução Sulaiman e 

Mitchell  (2005) 

6. Nenhuma modificação foi realizada 

nesse período (GI6) 

GI6 Estabilidade Os autores 

 

Tabela 1. Respondentes por Departamento 

Departamento Quantidade Percentagem 

Centro de Serviços Compartilhados 2 2,5% 

Contabilidade 10 12,5% 

Controladoria 50 62,5% 

Custos e Orçamentos 6 7,5% 

Financeiro 12 15,0% 

Total 80 100,0% 

 

Tabela 2. Respondentes por cargo 

Cargo Quantidade Percentagem 

Chefe 1 1,3% 

Coordenador 15 18,8% 

Diretor 12 15,0% 

Gerente 41 51,3% 

Gerente Geral 6 7,5% 

Supervisor 5 6,3% 

Total 80 100,0% 

 

Tabela 3. Porte das empresas 



 

 

Intervalo de Classes em Quantidade 

de Empregados  
Quantidade de empresas Percentagem 

[         0 ; 100 ] 11 13,75% 

[     101 ; 500 ] 18 22,50% 

[     501 ; 1.000 ] 14 17,50% 

[   1.001 ; 5.000 ] 24 30,00% 

[   5.001 ; 10.000 ] 9 11,25% 

[ Acima de 10.000 ] 4 5,00% 

Total 80 100% 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
4.1 Fontes de Informação 
No Quadro 4 é apresentada a estatísticas em relação às variáveis que compõem 
o construto Fontes de Informação, para em seguida iniciar a discussão dos 
resultados. 

Quadro 4: Estatística descritiva das importâncias dadas a cada fonte de 

informação 

Fontes de Informação 
N 

Mínim

a 

Máxi

ma Média DP 

Informações obtidas junto aos outros 

departamentos 

80 1 4 3,60 0,704 

Consultores externos 80 1 4 2,84 0,834 

Concorrentes 80 1 4 2,91 0,917 

Livros 80 1 4 2,99 0,787 

Fornecedores de Software 80 1 4 2,96 0,818 

Jornais e Revistas de Negócios 80 1 4 3,03 0,729 

Artigos Acadêmicos 80 1 4 2,81 0,797 

Associações de classe (empresariais e 

profissionais) 

80 1 4 2,98 0,941 

Rede de contatos 80 1 4 3,31 0,756 

Seminários e Cursos 80 1 4 3,15 0,731 

 



 

 

Nota-se que a fonte de informação interna, isto é fundamentada na variável 

Informações obtidas junto aos outros departamentos, apresentou a maior média. Isto 

indica que os profissionais de controladoria estão adotando uma postura de 

socialização do conhecimento classificada como Nonaka, Konno e Toyama (2001) 

por coleta de informações externas e exemplificada por Oyadomari et al. (2010) 

como busca de informações em outros deptos da empresa, além do processo 

acumulação de conhecimento tácito (NONAKA, KONNO e TOYAMA, 2001) e 

exemplificada por Oyadomari et al. (2010) como Gerentes obtém informação de 

áreas cliente como área comercial e produção e áreas fornecedora como tecnologia 

da informação e financeira. 

Já as variáveis Consultores Externos, Rede de Contatos, Seminários e Cursos 

e Associações de Classe (empresariais e profissionais) podem ser classificadas no 

processo coleta de informação externa (NONAKA, KONNO e TOYAMA, 2001) e 

exemplificada por Oyadomari et al. (2010) como obtenção da informação por meio 

de consultores e auditores externos, palestrantes, professores e associações de 

classe, ou associação de empresas do setor, mostra que essas variáveis não tem a 

mesma importância, com especial destaque para consultores externos com uma das 

médias menores. Isso pode indicar uma menor relevância do papel dos consultores 

como instrumentos de difusão de inovação de práticas de controle gerencial, o que 

contradiz com o estudo de Seal (2010) que mostrou o papel dos consultores na 

institucionalização do EVA.  

Também os resultados podem estar sugerindo que as fontes de informação 

que decorrem de um processo formal de obtenção como livros e artigos acadêmicos 

tem um menor uso, o que pode indicar uma preferência maior dos profissionais em 

obter informações de forma interativa. Outro ponto de alerta é a confirmação do 

menor uso de artigos acadêmicos como fonte de informação para os profissionais de 

controladoria, em linha com o que os próprios acadêmicos reconhecem (MALMI; 

GRANDLUND, 2009, BALDVINSDOTTIR et al.,  2010) porém, sem estudos 

empíricos. Estes dois resultados podem ser indicativos para que professores e 

pesquisadores em Contabilidade Gerencial devam efetuar modificações no seu 

modus operandi de transmitir conhecimento. 

 

4.2. Exploração dos clusters em função das atividades de inovação 

Este tópico explora como se respondeu a questão de pesquisa e para isso 

empregou-se a técnica de análise de cluster para explorar o padrão da inovação 

gerencial que rege as empresas da amostra. O método utilizado foi hierárquico, por 

meio de técnica Ward, medindo a similaridade entre as observações. Este método 

foi utilizado, pois a escolha do perfil de mudança não era excludente, com exceção 

da assertiva 6 que indicava nenhuma modificação. 

A definição do número de agrupamentos foi baseada no dendograma e este 

sugere a formação de quatro agrupamentos, consoante a Figura 1. 

 



 

 

Figura 1. Formação dos clusters por tipos de mudança e fontes de 

informação 

 

O quadro 5 apresenta os clusters com uma proposta de categorização, 

considerando a variável predominante.Para validar os agrupamentos considerando 

esses indicadores, foi realizado o teste ANOVA das cinco variáveis nestes quatro 

grupos e todos os resultados foram significativamente diferentes (P-value  < 0,1).   

Quadro 5. Categorização dos clusters 

Cluster Categorização Variável Predominante 

Qtde. 

de 

casos 

Percentual 

1 Não Inovadores GI6 Nenhuma modificação foi 

realizada nesse período 

5 6,3 

2 Inovadores 

Contínuos 

GI3 Mudança na forma de 

apresentação das informações, 

quanto à freqüência, tipo de 

apresentação, etc.(GI3) 

33 41,3 

3 Inovadores 

Incrementais 

GI2 Introdução de novas técnicas, 

porém, complementares às 

técnicas atuais  

3 3,8 

4 Inovadores 

Radicais 

GI1 Introdução de novas técnicas 

de controle gerencial, ainda não 

existentes na empresa  

39 48,8 

    Total 80 100 

 

O agrupamento 1 (cluster 1) despontou pela alta avaliação para o indicador 

GI6, comparado com outros grupos, o que demonstra uma postura de inovação 

caracterizada pela estabilidade das práticas gerenciais, ou seja, com nenhuma 

modificação durante o período de pesquisa, com apenas cinco casos. 
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O agrupamento 2 (cluster 2) com 33 casos demonstra que há uma 

preocupação com os quatros tipos de inovação gerencial (GI1 a GI4), porém, com 

maior foco destas empresas está no GI3, que é a mudança na forma de 

apresentação das informações, quanto à frequência, tipo de apresentação etc. 

Esses resultados sugerem que estas organizações adotam uma postura de melhoria 

contínua, no qual a empresa melhora consistentemente fundamentado na 

aprendizagem de circuito simples (ARGYRIS, 1992), ou seja, pequenas melhorias na 

forma de evidenciar as informações para os usuários da informação. 

Enquanto que o agrupamento 3 (cluster 3) foca na introdução de novas 

práticas gerenciais complementares às existentes, indicando uma postura de 

inovação incremental, porém, com apenas três casos. 

Por fim, o cluster 4 visa introduzir práticas gerenciais que não existem na 

empresa, adotando uma postura de inovação radical, e cujo grupo é bastante 

significativo em termos de quantidade com quase 50% da amostra. 

Os resultados mostram que o tipo de mudança caracterizado como redução é 

insignificante, dessa forma, pode-se entender que o perfil dos 80 respondentes 

indica que as empresas adotam uma postura de inovação radical e de melhoria 

contínua. Para a maior parte das empresas, novas práticas estão são introduzidas e 

para outra grande parte as melhorias estão focadas na forma, tipo e frequência de 

apresentação das informações. 

 Os resultados são importantes, pois sugerem que há um movimento de 

inovações de práticas de controle gerencial, práticas estas que não existiam nas 

organizações até então, uma vez que se somados os dois clusters que representam 

adoção de inovações e de práticas complementares, chega-se a mais que 50% da 

amostra. Não é possível afirmar que tipos de inovações estão sendo feitas, mas o 

que é importante ressaltar é que são técnicas e práticas até então inexistentes nas 

organizações em que estes profissionais atuam. Isto de certa forma é um resultado 

que até então não havia sido mostrado na literatura brasileira, que privilegiou 

estudos que identificam se determinadas técnicas eram adotadas ou não, porém, 

com maior foco em grandes empresas. A amostra deste estudo que contempla 

empresas médias pode também ser um indicativo que para o universo das médias 

empresas brasileiras, há sim uma absorção de novos conhecimentos que estão se 

configurando em novas técnicas de controle gerencial, até então não utilizadas por 

estas empresas. Este fenômeno nas médias empresas brasileiras pode ser um 

indicativo de melhoria de gestão provocado pelo crescimento e perspectivas de 

entrada de novos investidores no controle dessas organizações.  

Já os resultados que mostram uma grande parte das organizações fazendo 

mudanças em aspectos de comunicação da informação, sugerem que os 

profissionais de controladoria podem estar focados nos diferentes usuários de 

informação e, portanto, mais orientados aos negócios (JÄRVENPÄÄ, 2007). Essa 

postura enseja que o profissional de controladoria deva ter a competência de 

apresentação de informações, ou seja, além de adequação da linguagem, é 

necessário desenvolver habilidades de apresentação. Os resultados também 

sugerem que a dimensão periodicidade do fornecimento de informações tem sido a 

pauta desses profissionais, o que de certa forma é possibilitado pela existência de 



 

 

sistemas de informações integrados (ERP), já em um estágio onde os profissionais 

estão envolvidos em geração de relatórios gerenciais por meio de Business 

Intelligence. Pode-se, ainda depreender que os profissionais de controladoria estão 

bastante próximos aos usuários, em uma postura de servir aos diferentes usuários 

das informações. 

Dados descritivos referentes ao perfil dos tipos de mudança em cada um dos 

clusters são apresentados na Tabela 4. Nessa tabela, é possível perceber, por 

exemplo, a média de importância atribuída à Introdução de novas técnicas de 

controle gerencial, porém, complementares às técnicas atuais, para o segundo 

agrupamento. 

 

Tabela 4: Perfil dos tipos de inovação em cada um dos clusters 

Assertiva Cluster N Média DP Mínimo Máximo 

Introdução de novas técnicas de 

controle gerencial, ainda não 

existentes na empresa.  

1 5 2 4,5 0 10 

2 33 12,7 12,9 0 40 

3 3 0 0 0 0 

4 39 34,5 18,9 10 100 

Total 80 22,2 19,9 0 100 

Introdução de novas técnicas, 

porém complementares às 

técnicas atuais. 

1 5 8 11 0 20 

2 33 33,7 17,7 0 70 

3 3 96,7 5,8 90 100 

4 39 23,3 11,2 0 60 

Total 80 29,4 20,5 0 100 

Mudança na forma de 

apresentação das informações, 

quanto à frequência, tipo de 

apresentação, etc. 

1 5 0 0 0 0 

2 33 41,6 16,6 20 100 

3 3 0 0 0 0 

4 39 17,8 10,3 0 40 

Total 80 25,9 19,1 0 100 

Mudança de critério de uma 

técnica já existente, por exemplo, 

1 5 0 0 0 0 

2 33 10,1 13 0 40 



 

 

custo médio em vez de peps  3 3 0 0 0 0 

4 39 11,2 8,7 0 30 

Total 80 9,7 10,7 0 40 

Abandono de uma técnica de 

controle gerencial, sem reposição 

por outra  

1 5 0 0 0 0 

2 33 1,8 5,8 0 30 

3 3 3,3 5,8 0 10 

4 39 6,6 7,9 0 30 

Total 80 4,1 7,1 0 30 

Nenhuma modificação foi 

realizada nesse período  

1 5 90 14,1 70 100 

2 33 0 0 0 0 

3 3 0 0 0 0 

4 39 6,6 10,8 0 50 

Total 80 8,8 22,8 0 100 

 

4.2. Relação da fonte de conhecimento com as práticas de inovação 

Testes ANOVA foram realizados para verificar se haviam diferença entre as 

fontes de informação e os perfis de mudanças de práticas, cujas estatísticas podem 

ser visualizadas na Tabela 5. 

Ao realizar esses testes, nota-se que, exceto as fontes de conhecimento F6 

(jornais e revistas de negócios), F7 (artigos acadêmicos) e F8 (associações de 

classe), todas outras tiveram diferença não significante entre os grupos (P-value  > 

0,05). Diante disso, pode-se depreender que essas fontes de informação não são 

determinantes para os tipos de inovação, com os resultados sugerindo para 

homogeneidade para sete fontes de informação, ou seja, para estas sete fontes de 

informação não há qualquer diferença em termos dos perfis de mudança, indicando 

que outros fatores não investigados neste trabalho poderiam explicar as diferenças 

de perfis de mudança de práticas de controle gerencial. Dentre estes fatores, podem 

estar o estágio pelo qual a organização está passando em termos de 

profissionalização da gestão, inovações organizacionais, perspectivas estratégicas, 

desempenho, etc. 

Em contra partida, o resultado da ANOVA indica que existem diferenças entre 

os quatro clusters quanto aos pesos atribuídos às fontes F6 (P-value  = 0,04), F8 (P-

value  = 0,03) e F7, apesar de esse último ser pouco significativo (P-value  = 0,07), 

porém aceitável em função de ser um estudo exploratório. Isto ocorre somente para 



 

 

o cluster 1 que é caracterizado como Não Inovadores. Este grupo atribuiu maior 

importância à fonte F6 (jornais e revistas de negócio),  quando comparado aos 

outros grupos (média = 3,8, P-value  = 0,037), também  atribui mais atenção à fonte 

F8 (associações de classe) (média cluster 1 = 3,8, P-value  < 0,1), além de maior 

atenção aos artigos acadêmicos (média = 3,6, P-value  = 0,07).  

  

Tabela 5: Testes ANOVA 

  SQ Gl MQ F Sig. 

F1 – Informações obtidas junto 

aos outros departamentos 

Entre 

grupos 

2,32

2 

3 0,77

4 

1,595 0,198 

Dentre 

grupos 

36,8

78 

76 0,48

5 

  

Total 39,2 79    

F2 - Consultores externos Entre 

grupos 

1,12

8 

3 0,37

6 

0,532 0,662 

Dentre 

grupos 

53,7

59 

76 0,70

7 

  

Total 54,8

87 

79    

F3 - Concorrentes Entre 

grupos 

0,30

8 

3 0,10

3 

0,118 0,949 

Dentre 

grupos 

66,0

79 

76 0,86

9 

  

Total 66,3

88 

79    

F4 - Livros Entre 

grupos 

3,33

4 

3 1,11

1 

1,85 0,145 

Dentre 

grupos 

45,6

53 

76 0,60

1 

  

Total 48,9

88 

79    

F5 - Fornecedores de Software Entre 

grupos 

1,31

9 

3 0,44 0,648 0,587 

Dentre 51,5 76 0,67   



 

 

grupos 68 9 

Total 52,8

88 

79    

F6 - Jornais e Revistas de 

Negócios 

Entre 

grupos 

4,24

6 

3 1,41

5 

2,853 0,043 * 

Dentre 

grupos 

37,7

04 

76 0,49

6 

  

Total 41,9

5 

79    

F7 - Artigos Acadêmicos Entre 

grupos 

4,49

8 

3 1,49

9 

2,494 0,066* 

Dentre 

grupos 

45,6

9 

76 0,60

1 

  

Total 50,1

87 

79    

F8 - Associações de classe 

(empresariais e profissionais) 

Entre 

grupos 

7,89

1 

3 2,63 3,221 0,027* 

Dentre 

grupos 

62,0

59 

76 0,81

7 

  

Total 69,9

5 

79    

F9 - Rede de contatos Entre 

grupos 

2,21

6 

3 0,73

9 

1,306 0,279 

Dentre 

grupos 

42,9

72 

76 0,56

5 

  

Total 45,1

87 

79    

F10 - Seminários e Cursos Entre 

grupos 

0,13

2 

3 0,04

4 

0,079 0,971 

Dentre 

grupos 

42,0

68 

76 0,55

4 

  

Total 42,2 79    

 



 

 

Os resultados sugerem que o cluster 1 se destaca aos outros clusters em 

relação à essas fontes de informação, e o curioso é que este agrupamento 

corresponde ao grupo que não realizou modificação alguma durante o período 

pesquisado, muito embora com apenas cinco casos.  

Duas possíveis explicações, sujeitas às futuras pesquisas podem ser 

elaboradas.  

A primeira explicação é que este grupo seja mais crítico em relação às 

inovações, adotando uma postura de analisar criticamente as inovações, em um 

cenário de que as novas técnicas de controle gerencial sejam caracterizadas como 

desnecessárias e superficiais. Essa postura crítica pode ser influenciada pela fonte 

de informação F7 Artigos acadêmicos com  média igual a 3,6 e  P-value igual a 

0,07), uma vez que profissionais que foquem em conhecimentos acadêmicos podem 

também apresentar um nível de criticismo mais elevado, o que pode levá-los a 

elaborar uma análise mais aprofundada dos benefícios de novas práticas para as 

organizações, já que muitas das práticas gerenciais podem não manifestar em 

resultado da forma como se espera (HENDRICKS et al., 2007; HULT et al., 2007; 

POWELL, 1995). Estes profissionais podem acreditar que há certo modismo das 

práticas gerenciais e que nem sempre estas garantem o sucesso no longo prazo 

(WOOD JR; PAULA, 2002). Já em relação às duas outras fontes de informação, os 

resultados podem indicar que profissionais também adquirem postura mais crítica 

por meio de reuniões em associações de classe e associações empresariais, onde 

comumente há uma discussão mais aprofundada dos benefícios de novas práticas, 

no que pode ser caracterizado como uma comunidade de práticos. Em relação aos 

jornais e revistas de negócio, estes evoluíram consideravelmente nos últimos 

tempos, adotando uma postura mais investigativa quando divulgam informações 

sobre as práticas de controle gerencial adotadas pelas empresas, o que pode 

contribuir para esta postura crítica. 

Outra possível explicação é que os profissionais alocados neste cluster já 

estejam em um estágio em que as inovações já tenham sido realizadas. 

Tabela 6: Média das importâncias atribuídas pelos 4 clusters para 

fonte F6 

Cluster N Média DP Mínimo Máximo 

1 5 3,80 0,45 3,00 4,00 

2 33 3,06 0,75 1,00 4,00 

3 3 3,33 0,58 3,00 4,00 

4 39 2,87 0,70 2,00 4,00 

Total 80 3,03 0,73 1,00 4,00 

 

Tabela 6: Média das importâncias atribuídas pelos 4 clusters para 

fonte F8 
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Cluster N Média DP Mínimo Máximo 

1 5 3,80 0,45 3,00 4,00 

2 33 3,12 0,89 1,00 4,00 

3 3 2,00 1,00 1,00 3,00 

4 39 2,82 0,94 1,00 4,00 

Total 80 2,96 0,94 1,00 4,00 

 

Tabela 6: Média das importâncias atribuídas pelos 4 clusters para 

fonte F7 

Cluster N Média DP Mínimo Máximo 

1 5 3,60 0,55 3,00 4,00 

2 33 2,88 0,78 1,00 4,00 

3 3 3,00 1,00 2,00 4,00 

4 39 2,64 0,78 1,00 4,00 

Total 80 2,81 0,80 1,00 4,00 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar como os profissionais de 

controladoria adquirem informações e as transformam em mudanças de práticas de 

controle gerencial. 

 Os principais achados demonstraram que a fonte interna de informação é 

considerada como a mais importante para a obtenção de conhecimento, seguida por 

rede de contatos e seminários e cursos. Por meio de análise de cluster, foram 

identificados quatro agrupamentos denominados de Não Inovadores, Inovadores 

Freqüentes, Inovadores Incrementais, Inovadores Radicais.  

A hipótese que declarava que haveria diferenças entre a forma como se 

obtém informação e perfis de mudanças de controle gerencial não foi comprovada, 

indicando que outros fatores podem explicar os diferentes perfis de mudanças de 

práticas de controle gerencial. A única exceção se refere ao agrupamento 

denominado Não Inovadores, onde as fontes de informação jornais e revistas de 



 

 

negócios, artigos acadêmicos e associações de classe são diferentes em relação 

aos demais perfis. 

As limitações da pesquisa se referem à amostra por conveniência e estudos 

futuros poderiam identificar outros fatores que poderiam influenciar os diferentes 

perfis de mudanças de controle gerencial por meio de survey e também estudos de 

casos longitudinais. 
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RESUMO 

Não há ainda um entendimento conclusivo sobre quais são os fatores indutores de 
inovação e de manutenção das práticas de controle gerencial. O presente estudo 
identificou esses fatores com base num survey com 80 respondentes, profissionais 
das áreas de controladoria e finanças. Os fatores foram identificados e analisados 
por meio da técnica Análise Fatorial. Os resultados estatísticos mostram que há 
somente um bloco de Fatores de Inovação caracterizado por quatro variáveis que 
estão correlacionadas, sugerindo que a busca por inovações tem como principais 
causas a melhoria de desempenho da área de controladoria e o próprio 
desempenho organizacional e induzida pela alta direção, mas que requer um 
ambiente onde a inovação seja valorizada. Já os Fatores de Manutenção se dividem 
em dois, o primeiro caracterizado como Falta de Recursos e Conhecimento e o 
segundo como Satisfação e Habitualidade. O estudo contribui com a literatura ao 
estudar não somente os fatores de inovação, mas também os de manutenção. Os 
resultados podem ajudar os profissionais de Controladoria nas decisões de 
manutenção ou adoção de práticas de controle gerencial. 
 
Palavras-Chave: Práticas de Controle Gerencial, Inovação, Manutenção 

 

1. INTRODUÇÃO 

A inovação é considerada fundamental para a organização obter vantagens 
competitivas (GRANT, 2008) e também está relacionada com a obtenção de 
desempenho nas organizações, pois conceituada como o processo de renovação de 
produtos e serviços, além de processos operacionais para produzir, vender e 
entregar esses produtos e serviços, inclui também os processos organizacionais, 
como novas formas de desenho organizacional ou de gerenciamento (SUNDBO, 
2001). Uma forma de Inovação Organizacional diz respeito às Práticas de Controle 
Gerencial, as quais podem ser uma nova técnica no estado da arte do campo de 
conhecimento, ou ainda ser nova para uma organização específica, além de não se 
restringir às técnicas propriamente ditas, mas também a mudança na forma de 
atuação gerencial (EMSLEY, 2005).  

Nesse sentido a Inovação abrange mudança das práticas de Controle 
Gerencial. Sulaiman e Mitchell (2005, p. 426) propõem uma tipologia para qualificar 
as mudanças na área de Contabilidade Gerencial, classificando-as em Adição, 
Reposição, Modificação de Relatório, Modificação Operacional e Redução. Mas 
apesar de alguns estudos, a mudança em contabilidade gerencial e a mudança 
organizacional ainda são desconhecidas (VAN DER STEDE, 2011). 

Mas a literatura mostra que há uma baixa adesão das empresas na adoção 
de novas práticas (BEUREN; ROEDEL, 2002; SOUZA et al., 2003; FREZATTI, 2005, 
GRANDLUND, 2001; HANSEN et. al., 2003), muito embora o Balanced Scorecard 
proposto por Kaplan e Norton (1992) atingiu um alto grau de institucionalização 
juntamente com a Value Based Management (OTLEY, 1999). O detalhe é que esta 
última técnica, quando divulgada por acadêmicos teve grande resistência, mas 
quando retomado dentro do modelo Value Based Management, passou a ser 



 

 

amplamente utilizado em função da participação de consultores no processo de 
difusão (SEAL, 2010).  

Portanto, nota-se que a realidade é relativamente intricada, e o paradoxo é 
que se poucas novas técnicas de Controle Gerencial têm aparecido nas pesquisas 
sobre o que acontece na prática, mesmo assim os gestores continuam procurando, 
tanto nas fontes externas como internas, o conhecimento necessário para introduzir 
inovações para melhoria das práticas gerenciais (MOL e BIRKINSHAW, 2009). Para 
lidar com as dificuldades em obter desempenho, um grande número de empresas 
estão produzindo mudanças em seus modelos de negócios (VAN DER STEDE, 
2011). 

Os estudos têm se voltado para identificar esses resultados, aparentemente 
contraditórios. Uma dessas teorias é a Teoria Institucional, as quais em duas de 
suas vertentes fornecem arcabouços que permitem estudar processos de mudanças 
e ao mesmo tempo de persistência ou de falta de mudanças (AGUIAR E 
GUERREIRO, 2008). Frequentemente é atribuído à vertente NIS (Nova Sociologia 
Institucional) como sendo um arcabouço teórico que explica que as organizações 
adotam práticas, como consequência de ações de mimetismo e de legitimação 
(SCOTT, 2001; SCAPENS, 2006). Já as faltas de mudanças, ou persistências, são 
geralmente explicadas por meio da OIE (Velha Economia Institucional), como nos 
estudos de Siti-Nabiha e Scapens (2005), muito embora essa associação seja feita 
de forma inversa, mas que também é criticada pela aparente falsa dicotomia 
(MACHADO-DA-SILVA; FONSECA e CRUBELLATE, 2005).  

Portanto, apesar de reconhecer que as teorias têm o seu lugar nas pesquisas, 
é necessário que os estudos sejam fortemente calcados na realidade organizacional, 
já que a Contabilidade Gerencial continua sendo um campo fértil para as pesquisas 
(BERRY et al., 2004). 

Porém, apesar de uma evolução dos estudos, não se identificou um estudo 
que abordasse de forma concomitante os fatores que induzem a inovação e 
manutenção das práticas de controle gerencial. Em geral, ênfase tem sido dada ao 
aspecto da inovação ou adoção de novas práticas, mas pouca atenção tem sido 
dada, em termos empíricos, aos fatores de manutenção.  

Tendo como principais vetores a ausência de estudos empíricos mais 
abrangentes, este estudo se propôs a responder quais são os fatores indutores de 
inovação e de manutenção das práticas de controle gerencial na percepção dos 
profissionais de controladoria. Consoante Berry et al. (2004) o estudo não abandona 
as teorias existentes, porém, ousa, exploratoriamente, a incluir variáveis observadas 
na literatura, ainda não abrangidas em um só arcabouço teórico. 

O estudo se justifica, pois entender quais são estes fatores pode auxiliar os 
profissionais da área de controladoria, principalmente àqueles que buscam 
implementar mudanças nas práticas de controle gerencial, além de desenvolvedores 
de soluções geralmente oferecidas por meio de empresas de consultoria. Mesmo os 
acadêmicos também podem se beneficiar, de modo que as potenciais inovações 
desenvolvidas por estes últimos tenham maior possibilidade de adoção pelos 
práticos. 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este estudo se diferencia dos demais por utilizar uma abordagem 
exploratória, e também não limitada a uma única teoria, mas a um conjunto de 
variáveis que podem ser estudadas pelas perspectivas contingencial e institucional. 

 
2.1  Revisão da Literatura 



 

 

A revisão da literatura se deteve somente sobre as pesquisas nacionais, uma 
vez que várias destas revisaram os estudos internacionais. Assim, uma breve 
revisão da literatura brasileira sobre adoção e manutenção de práticas de 
contabilidade Gerencial destacou os seguintes estudos: 

 Guerreiro et al. (2005) estudaram a adoção de um novo processo 
orçamentário, à luz da teoria institucional, usando a abordagem da 
pesquisa ação;  

 Guerreiro (2006) em um editorial na Revista Contabilidade e Finanças já 
afirmava da necessidade das pesquisas brasileiras estudarem em uma 
perspectiva institucional os processos de mudança e estabilidade das 
práticas de Contabilidade Gerencial; 

 Aguiar e Guerreiro (2008) estudaram os fenômenos de mudança e 
persistência dentro de uma perspectiva institucional; 

 Oyadomari et al. (2008) estudaram os fatores que influenciam a adoção de 
práticas de contabilidade gerencial na perspectiva da NIS com 27 
empresas; 

 Oyadomari et al. (2008) desenvolveram um ensaio que abordou a Value 
Based Management na perspectiva dos teóricos da NIS; 

 Espejo et al. (2009) revisaram as lentes alternativas para estudar 
Contabilidade Gerencial, enfatizando as perspectivas institucional, 
contingencial e psicológica; 

 Oyadomari et al. (2010) estudaram as práticas de controle gerencial em 
quatro empresas inovadoras; 

 Rocha e Guerreiro (2010) desenvolveram um modelo conceitual de 
sistemas de custos, também com um enfoque institucional; 

 Perez et al. (2011) desenvolveram um estudo empírico que utilizou a 
perspectiva teórica da difusão da inovação para adoção de ERP. 

Portanto, nota-se que a Inovação e Manutenção de Práticas de Contabilidade 
Gerencial ainda são temas pouco estudados em termos empíricos, sendo que há 
certa predominância da Teoria Institucional nos estudos empíricos e ensaios. Por 
outro lado a escolha das variáveis que podem ser classificadas como fatores de 
inovações ou de manutenção é um processo discricionário, uma vez que algumas 
destas variáveis de certa forma compõem dois construtos dicotômicos, ou seja, 
dependendo da redação da assertiva algumas delas poderiam tanto estar em um 
construto, como em outro. Os atributo satisfação/insatisfação, determinação da 
matriz/holding,  foram incluídos nos dois construtos de forma intencional. 

  
2.1  Fatores que induzem a adoção de inovações de práticas gerenciais 

Oyadomari et al. (2008) abordaram diversos fatores de adoção e abandono 
de práticas de controle gerencial, porém, em uma perspectiva da Nova Sociologia 
Institucional, abrangendo nove fatores, sendo os de maiores médias a decisão do 
corpo diretivo e gerencial da empresa, a credibilidade das práticas e o desempenho 
econômico-financeiro. Com o intuito de explorar outros fatores à luz de outras 
perspectivas teóricas e referências bibliográficas, o presente estudo estudou as 
seguintes variáveis. 

 
2.1.1  Insatisfação com as técnicas atuais 

Profissionais de controladoria e a alta direção, na perspectiva do Marketing, 
podem ser considerados consumidores, portanto, podem estar insatisfeitos com as 
técnicas atuais. Isso nem sempre significa dizer que a insatisfação induz 
necessariamente a uma inovação, pois a empresa pode ter uma carência de 



 

 

recursos o que faz com que essas inovações sejam planejadas de acordo com as 
disponibilidades desses recursos. 

Uma evidência dessa variável pode ser encontrada no trabalho de Aguiar, 
Pace e Frezatti (2009), os quais usaram o modelo proposto por DeLone e Mclean 
em 1992 e analisaram o grau de satisfação do usuário como uma das medidas de 
benefícios líquidos do Sistema de Controle Gerencial. 

 
2.1.2  Mudança de cultura organizacional 

À perspectiva cultural é identificada como uma fonte de resistência à 
mudança dos padrões e valores prevalecentes na organização, isso faz com que os 
gerentes tenham dificuldade em modificar seus comportamentos, pois o veem como 
correto (BOONSTRA, 2004). Portanto, uma forte cultura organizacional pode ser 
identificada como um indutor de manutenção das práticas de controle gerencial. 

Baseados no estudo de Järvenpää (2007), o qual mostrou um processo de 
mudança de cultura organizacional com efeitos na mudança de postura dos 
profissionais de controladoria para o que ele chamou de orientação para negócios, 
esta variável foi incluída como Fator de Inovação, porém, atribuindo o evento como 
uma mudança de cultura organizacional. 
 

2.1.3  Inovação é uma prática valorizada pela organização 

Alguns estudos mostram que a Inovação não é necessariamente uma 
estratégia temporária, mas ela é também um valor permanente (HAGE, 2005). O 
estudo de Oyadomari et al. (2010) mostrou que nas empresas inovadoras a 
incorporação da postura inovadora está presente de forma permanente. Essas 
normas culturais podem ser um meio poderoso de estimular inovação por meio de 
aprovação social às atividades que facilitam à inovação (FLYNN; CHATMAN, 2004). 

 
2.1.4  Melhoria de Desempenho 

Os problemas de desempenho geralmente são identificados como fatores 
indutores de mudança (CUMMING, 2004; VAN DER STEDE, 2011) e isso 
geralmente incorpora a perspectiva organizacional. Muito embora não existam 
estudos que abordem o desempenho específico da área de controladoria, não é 
ilícito supor que esta área também busque a inovação como forma de melhorar o 
desempenho enquanto área.  

 
2.1.5  Estimulada por membros de diferentes níveis organizacionais 

O estudo de Guerreiro et al. (2005) exemplifica uma inovação oriunda da alta 
direção, pois mostrou um processo de implementação de nova prática orçamentária 
a partir de uma demanda da diretoria que não entendia o processo de construção 
orçamentário deliberado pela diretoria anterior. 

Já Davila, Foster e Oyon (2009) argumentam que a inovação pode ser 
oriunda de diferentes níveis organizacionais, da alta direção ou vindo da base. 
Assim, torna-se importante identificar a origem dos processos de inovações de 
práticas de controle gerencial.  

De certa forma, a inovação vinda da alta direção pode estar revestida do 
processo de poder com que estes profissionais exercem sobre as decisões 
empresariais, enquanto que a inovação oriunda dos níveis inferiores poderia 
demonstrar que as organizações estariam mais abertas para o processo de 
inovação, em um ambiente de maior compartilhamento de conhecimento. 

 



 

 

2.1.6  Determinação da matriz ou holding 

Cada vez mais os grandes conglomerados empresariais priorizam a 
uniformização das práticas e processos administrativos, com a criação de centros de 
serviços compartilhados, adoção de ERP e mesmo de sistemas de Business 
Intelligence e sistemas orçamentários centralizados do ponto de vista da tecnologia 
da informação. 

Isso contribui para limitar a criação de novas práticas de controle gerencial 
pelas subsidiárias, departamentos ou unidades de negócio, e quando isso ocorre, a 
prática revela, ainda que não empiricamente, que são relatórios complementares e 
que ficam mais restritos ao universo da unidade de negócio. Portanto, o processo de 
inovação de práticas de controle gerencial, que envolve relativo esforço monetário e 
de recursos humanos geralmente tem como base a determinação da matriz ou 
holding, como por exemplo o  estudo de Siti-Nahiba e Scapens (2005) que mostrou 
o caso de adoção de práticas de controle gerencial em uma subsidiária por 
imposição da matriz. 

 
2.2 Fatores que induzem a manutenção das práticas 

De certa forma conhecer como as organizações mudam parte do 
entendimento das condições que mantém o status quo, isto é, sem mudanças 
(CUMMINGS, 2004). Coerente com a linha exploratória do estudo, as variáveis a 
seguir foram estudadas: 
 
2.2.1 Falta de recursos financeiros 

Na perspectiva teórica da Visão Baseada em Recursos os ativos financeiros 
são considerados como recursos que auxiliam a organização a aumentar sua 
eficácia e eficiência (BARNEY, 1991). Com essa mesma perspectiva, só que usando 
a variável tamanho como Proxy de capacidade financeira,  Moll e Birnkinshaw (2009) 
consideraram que esta variável moderava a inovação, mesmo procedimento fizeram 
Chen e Huang (2009). Do ponto de vista prático, empresas com capacidade 
financeira baixa, traduzida pela assertiva falta de recursos financeiros, têm maior 
dificuldade em acessar novas práticas de controle gerencial, já que estas requerem 
investimentos em contratação de especialistas ou de realização de cursos 
específicos, ou mesmo de softwares.  

 
2.2.2  Falta de tempo 

Outra carência de recurso pouco mencionada é o recurso tempo. É sabido 
que as organizações trabalham sempre muito próximo ou além da capacidade de 
tempo disponível nas áreas de controladoria e finanças das empresas. Isto, 
geralmente é pouco estudado, a despeito de ser um senso comum de que o tempo é 
um recurso valioso e utilizado como matéria prima em estudos sobre decisões sobre 
quais atividades realizar no ambiente de trabalho. Nesse sentido uma confirmação 
dessa variável é a linha de estudos Time Driven ABC (KAPLAN e ANDERSON, 
2003), para quem o tempo é o principal fator de restrição, sendo o fator tempo objeto 
do estudo de Soutes (2010). 

 
2.2.3  Falta de conhecimento 

No campo de Estratégia o conhecimento passa a ser reconhecido como fonte 
de vantagem competitiva, o que explicaria a diferença de desempenho das 
empresas pelo conhecimento pelo que ficou denominado de Knowledge-Based View 
(GRANT, 1996). Na perspectiva da inovação, esta pode ser entendida como um 
processo de aprendizagem e criação de conhecimento e o conhecimento coletivo 



 

 

pode ser maior ou menor que os conhecimentos individuais, dependendo dos 
mecanismos de transmissão (LAM, 2004). 

Desta forma a falta de conhecimento dos profissionais, pelo desconhecimento 
de novas técnicas, por falta de obtenção de conhecimento externo, ou ainda pela 
falta de um ambiente interno de criação de conhecimento compartilhado pode se 
configurar em um fator de manutenção das técnicas atuais. 

2.2.4  Aspectos culturais, costumes e resistência às mudanças 
A perspectiva cultural manifestada pela postura de resistência às mudanças, 

bem como os hábitos de trabalho (CUMMINGS, 2004), também são discutidas nos 
estudos como sendo um fator que ajuda na manutenção das práticas atuais de 
controle gerencial, caracterizando como uma espécie de inércia estrutural 
(CUMMINGS, 2004) e que de alguma forma reflete no medo do desconhecido. 

 
2.2.5  Satisfação dos usuários 

Outra perspectiva envolve a satisfação do usuário com as técnicas, uma vez 
que se isso ocorre não haveria razão de por que adotar novas práticas, a não ser, 
dentro do propósito de legitimação. Essa variável foi discutida no tópico anterior 
como aspecto de inovação. 
 
2.2.6  Determinação da matriz/holding  

Há ainda o fator coercitivo, isto é, muitas empresas podem estar 
subordinadas a uma matriz ou holding, localizada no exterior ou mesmo no próprio 
país, uma vez que há um crescimento significativo de grandes grupos empresariais 
brasileiros. Essa variável também foi discutida no tópico anterior como aspecto de 
inovação. 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1  Classificação da pesquisa 

Classifica-se esta pesquisa como exploratória, uma vez que os estudos ainda 
podem ser considerados em estágios iniciais. Outra justificativa é a inclusão do 
construto Fatores de Manutenção. Dessa forma esta pesquisa é exploratória, 
descritiva e com método quantitativo de análise (HAIR et al., 2009; FLICK, 2009). 

  
3.2  Questionário e amostra 

Com o objetivo de garantir que as questões estivessem claras foi feito um pré-
teste (DILLMAN, 2000) junto a um diretor financeiro de uma indústria de autopeças e 
dois professores doutores com experiência em pesquisas do tipo survey. 

A população considerada foi a de gerentes de controladoria, gerentes 
financeiros, gerentes de contabilidade de empresas brasileiras. Porém, dado que 
não existe uma base unificada de empresas que abranja empresas de diferentes 
portes, como é a realidade das empresas brasileiras, optou-se por desenvolver uma 
base que possa representar de forma mais adequada a população de empresas 
brasileiras.  Dessa forma optou-se em construir uma base abrangendo (1) Cadastro 
de respondentes originados de pesquisas anteriores; (2) Cadastro de gerentes de 
controladoria de uma empresa de consultoria e treinamento; (3) Membros de um 
grupo de rede social focado em Controladoria e Contabilidade. A escolha de 
membros de rede social é justificada em função de que estas redes auxiliam na 
produção e disseminação de conhecimento e inovações relacionadas ao mundo 
corporativo (MARTINS et al., 2009).  

Portanto, a despeito de ser construída por conveniência, entende-se que esta 
amostra reflete com melhor propriedade o universo de gestores que atuam em 



 

 

empresas brasileiras, uma vez que abrange gestores que atuam em médias 
empresas, as quais não divulgam dados contábeis.  

O questionário foi enviado por correspondência eletrônica, por meio de um 
serviço de disponibilização de questionário de forma eletrônica. 

 
3.3  Informações Descritivas sobre os Respondentes 

As tabelas a seguir (Tabela 1 e Tabela 2) fornecem informações descritivas 
sobre os respondentes, enquanto que a Tabela 3 permite o entendimento do porte 
das empresas em que tais respondentes atuam. Com base nas informações 
contidas nessas tabelas, pode-se considerar que os respondentes atendem ao perfil 
desejado para a realização dessa pesquisa, tendo em vista os objetivos propostos.  

 

Departamento Quantidade Percentagem 

Centro de Serviços Compartilhados 2 2,5% 

Contabilidade 10 12,5% 

Controladoria 50 62,5% 

Custos e Orçamentos 6 7,5% 

Financeiro 12 15,0% 

Total 80 100,0% 

Tabela 1. Respondentes por Departamento 

 

Cargo Quantidade Percentagem 

Chefe 1 1,3% 

Coordenador 15 18,8% 

Diretor 12 15,0% 

Gerente 41 51,3% 

Gerente Geral 6 7,5% 

Supervisor 5 6,3% 

Total 80 100,0% 

Tabela 2. Respondentes por cargo 

 
 

  
Intervalo de Classes em Quantidade de 

Empregados  
Quantidade de empresas Percentagem 

[         0 ; 100 ] 11 13,75% 

[     101 ; 500 ] 18 22,50% 

[     501 ; 1.000 ] 14 17,50% 

[   1.001 ; 5.000 ] 24 30,00% 

[   5.001 ; 10.000 ] 9 11,25% 

[ Acima de 10.000 ] 4 5,00% 

Total 80 100,00% 

Tabela 3. Porte das empresas 
 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1  Análise Fatorial Exploratória 

Consoante a recomendação de Hair et al. (2009), excluiu-se os indicadores 
com medida de adequação da amostra menor que 0,5 e comunalidade menor que 



 

 

0,5. Foi utilizada  a Análise dos Componentes Principais, com Método de Rotação 
Varimax e Normalização Kaiser e com três interações. 

 
4.1.1 Fatores Indutores de Inovação 

Utilizou-se uma escala Likert em termos de importância e para identificar os 
fatores indutores de inovação, o questionário continha a seguinte pergunta: 

Em relação aos eventos abaixo, indique a importância para geração de INOVAÇÕES das 
técnicas de controle gerencial ocorridas nos últimos 2 anos. 

Escalas adotadas 0. N/A (não se aplica), 1. Nenhuma Importância, 2. Pouca Importância, 3. 
Média Importância, 4. Grande Importância. 

A tabela 4 demonstra as variáveis, as assertivas, média e desvio padrão. 
 

Variável Assertiva Média Desvio Padrão 

II1 Insatisfação com as técnicas atuais 2,59 1,187 

II2 Mudança de cultura organizacional 3,01 1,085 

II3 Inovação é uma prática valorizada pela organização 3,21 0,822 

II4 Melhoria de Desempenho do depto de controladoria 3,50 0,694 

II5 Melhoria de Desempenho da Empresa 3,51 0,763 

II6 Estimulada por membro(s) da alta direção 3,24 0,860 

II7 Estimulada por profissional (is) dos níveis 
intermediários organizacionais 

2,96 ,770 

II8 Determinação da matriz ou holding 2,27 1,638 

Tabela 4.Variáveis dos Fatores Indutores de Inovação 
 

Os seguintes fatores foram excluídos: (1) II1 excluída por conta de baixa 
medida de adequação da amostra MSA 0,336; (2) II7 por conta de baixa 
comunalidade 0,368; (3), II8 0,295 por baixa comunalidade. Após um novo teste o 
indicador II2 também foi excluído por baixa comunalidade, no caso 0,316.  

Feito estes procedimentos o construto Fatores Indutores de Inovação de 
Práticas de Controle Gerencial ficou constituído de quatro variáveis (II3, II4, II5 e II6) 
com as seguintes cargas fatoriais e com uma variância de 61%, consoante a tabela 
5. 

 
Variável Carga 

II3. Inovação é uma prática valorizada pela organização 0,799 

II4. Melhoria de Desempenho do depto de controladoria 0,7114 

II5. Melhoria de Desempenho da Empresa 0,839 

II6. Estimulada por membro(s) da alta direção 0,767 

Tabela 5.Variáveis que compõem o construto 

 
A tabela 6 mostra o grau de correlações entre as variáveis. 
 
 II3 II4 II5 II6 

II3 1,000    

II4 0,433* 1,000   

II5 0,531* 0,514* 1,000 0,545* 

II6 0,518* 0,329* 0,545* 1,000 
*  significante ao nível de 5% 
* significante ao nível de 10% 

Tabela 6.Matriz de Correlação – Variáveis Fatores Indutores de Inovação 

 
Os resultados sugerem que dentre os quatro principais fatores, dois se 

referem à busca de desempenho organizacional e da área de controladoria, com um 
grau de correlação de 0,51. Este resultado sugere que os profissionais, a despeito 
de uma potencial postura mimética ou de legitimação (que não foi objeto deste 
estudo), estão preocupados com a questão do desempenho do ambiente em que 



 

 

atuam. Este resultado é importante, pois confirma que as áreas de controladoria 
também necessitam melhorar o desempenho funcional e isto é um motivador para 
busca de inovações na área e também que o desempenho da área é correlacionado 
positivamente com a busca por desempenho da empresa. 

 Outro resultado mostra que a alta direção é o principal indutor da inovação e 
com correlação positiva com a assertiva inovação é uma prática valorizada pela 
organização, sugerindo um alinhamento da alta direção com as crenças presentes 
na cultura organizacional. Por outro lado, o fato de não ter aparecido a variável que 
espelhava a indução pelos níveis organizacionais inferiores, pode demonstrar que os 
profissionais alocados neste nível organizacional, ainda não conseguem estimular as 
inovações, o que pode revelar que os profissionais nestes níveis organizacionais, ou 
por questões de capacitação, ou mesmo por aspectos culturais. Este resultado é 
importante para empresas que buscam oferecer soluções de técnicas de controle 
gerencial ou mesmo de gestão, indicando que o caminho a ser perseguido é a 
comunicação com a alta direção das empresas.  

Já o último fator sugere que as inovações de práticas de controle gerencial 
tem como fundamento a existência de um ambiente organizacional, onde haja uma 
forte cultura de inovação, revela, de uma certa forma, um grau de dependência das 
áreas de controladoria em relação ao ambiente organizacional, em outras palavras, 
antes de buscar inovações é necessário constatar se o ambiente organizacional é 
caracterizado pela cultura da inovação. 

 
4.1.2 Fatores que induzem à manutenção das técnicas 

Utilizou-se uma escala Likert em termos de importância e para identificar os 
fatores indutores de Manutenção, o questionário continha a seguinte pergunta: 

Agora gostaríamos de saber qual a importância dos fatores abaixo que explicam a 
MANUTENÇÃO, isto é, a falta de mudanças das técnicas de controle gerencial adotadas pela sua 
organização. 

Escalas adotadas 0. N/A (não se aplica), 1. Nenhuma Importância, 2. Pouca 
Importância, 3. Média Importância, 4. Grande Importância. 

A Tabela 7 demonstra as variáveis, as assertivas, as médias e os desvio 
padrão em relação ao construto Fatores Indutores de Manutenção. 
 

Variável Assertiva Média Desvio Padrão 

IM1 Falta de recursos financeiros 2,53 1,292 

IM2 Falta de conhecimento sobre novas técnicas 2,29 1,245 

IM3 Organização acostumada com as técnicas atuais 2,75 1,196 

IM4 Direção satisfeita com as técnicas atuais 2,76 1,128 

IM5 Falta de tempo dos colaboradores 2,51 1,180 

IM6 Postura da empresa em não modificar o que já 
existe 

2,34 1,201 

IM7 Determinação da matriz/holding 1,97 1,591 

Tabela 6.Matriz de Correlação – Variáveis Fatores Indutores de Inovação 

 
As variáveis IM6, IM7 foram excluídas em função de terem comunalidade 

abaixo de 0,5 consoante Hair et al. (2009). Com isso o KMO atingiu 0,64, com o 
coeficiente Bartlett de 85,967, gerado dos fatores, os quais explicam 69% da 
variância. 

A análise fatorial agrupou as variáveis em dois fatores. O fator 1 é composto 
pelas variáveis IM1Falta de recursos financeiros, IM2 Falta de conhecimento sobre 
novas técnicas, IM5 Falta de tempo dos colaboradores, podendo ser denominada 
como Falta de Recursos e Conhecimento. Já o Fator 2 é composto pelas variáveis 
IM3 Organização acostumada com as técnicas atuais e IM4 Direção satisfeita com 



 

 

as técnicas atuais, agrupou aspectos mais comportamentais dos profissionais 
podendo ser denominado como Satisfação e Habitualidade. 

Os resultados confirmam a observação não empírica de que as áreas de 
controladoria da organização carecem de tempo disponível dos colaboradores, com 
uma carga de trabalho intensa, sendo que isso impede de alguma forma a adoção 
de novas práticas. Outro aspecto importante é que apesar da propagação das novas 
técnicas por meio de livros e seminários, ainda a falta de conhecimento sobre as 
novas técnicas é presente e importante para a manutenção das atuais práticas. A 
assertiva falta de recursos financeiros apresentou-se relevante, o que pode refletir a 
característica do perfil das empresas em que atuam a maior parcela dos 
respondentes, que é de tamanho médio. 

Confirmando a importância da alta direção para a adoção de inovações, os 
resultados sugerem que a satisfação da direção, com a maior média dos fatores, tem 
papel preponderante. Já a variável organização acostumada com as práticas mostra 
que este aspecto caracterizado na literatura como hábitos (CUMMINGS, 2004) se 
constitui em importante variável indutora de manutenção das práticas. 

A tabela 8 demonstra as variáveis, as assertivas, média e desvio padrão do 
construto Fatores Indutores de Manutenção. 

 
 IM1 IM2 IM3 IM4 IM5 

IM1 –falta de recursos 
financeiros 

1,000     

IM2 – falta de 
conhecimento 

0,393* 1,000    

IM3 – organização 
acostumada 

0,168** 0,381* 1,000   

IM4 – direção satisfeita 0,043 0,175** 0,584* 1,000  

IM5 – falta de tempo dos 
colaboradores 

0,377* 0,398* 0,334* 0,368* 1,000 

*  significante ao nível de 5% 
* significante ao nível de 10% 
Tabela 8.Matriz de Correlação – Variáveis Fatores Indutores de Manutenção 

 
A leitura dessa tabela de correlações permite identificar que há existem 

correlações maiores entre as variáveis falta de tempo, falta de recursos financeiros e 
falta de conhecimento, ou seja, que esses fatores estão associados. 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo identificou os principais fatores de inovação e de manutenção de 
práticas de controle gerencial com base nas respostas de 80 profissionais de 
controladoria de empresas brasileiras.  O estudo contribui para a literatura científica 
ao estudar de forma simultânea os fatores de inovação e de manutenção. Outra 
contribuição diz respeito à ampliação da perspectiva teórica utilizada e também a 
inclusão de variáveis não necessariamente tão vinculadas teoricamente, porém, 
fundamentadas na literatura.  

Para o campo da prática os resultados podem auxiliar os profissionais que 
queiram adotar inovações, ao sugerir que é necessário que haja uma cultura 
organizacional em que a inovação seja valorizada, e que é importante identificar o 
momento em que essa inovação é facilitada, seja por problema de desempenho da 
área de controladoria ou da empresa, e por fim, é importante saber com quem 
buscar esse apoio para inovação, no caso a alta direção. 

Este aspecto da inovação pode demonstrar que organizações, tipos de 
negócios e mesmo o momento da organização devem ser percebidos pelos 



 

 

profissionais de controladoria com muita propriedade, pois está ai talvez uma das 
oportunidades de gerar inovação na controladoria. Os resultados também podem 
ajudar os profissionais que desejam manter as práticas em vez de inová-las, ou 
mesmo para explicar o porquê da manutenção dessas práticas. O momento em que 
a área de controladoria vive é caracterizado por uma forte ausência de profissionais 
qualificados combinada com as demandas de adoção das novas normas contábeis, 
e de adequação a fiscalização eletrônica das empresas, os quais requereram 
recursos financeiros das empresas brasileiras, fatores esses que o estudo agrupou 
como Falta de Recursos. Também os aspectos como habitualidade e satisfação da 
direção podem estar bastante relacionados, e mostrou que assim como a direção é 
importante para inovação, também é importante para a manutenção. 

Algumas inquietações este campo de estudo e mais especificamente este 

estudo apresentam: uma delas é saber como inovação e manutenção de práticas de 

controladoria convivem dentro da mesma organização e qual o perfil dos 

profissionais que administram esta questão. Também é interessante avaliar como 

questões como ciclo de vida, tipo de negócio interferem em cada dos destes 

aspectos. 

O estudo contém algumas limitações as quais podem impedir a generalização 
dos resultados. A amostra não foi probabilística, o que por si só se constitui uma 
importante limitação, muito embora esteja presente na quase totalidade das 
pesquisas em Contabilidade Gerencial. Por outro lado entende-se que a amostra 
reflete melhor a média de tamanho da população das empresas brasileiras, mas 
pode ter um viés, uma vez que capturou também respondentes presentes nas redes 
sociais, que em princípio são mais interessados em compartilhar o conhecimento 
sobre Controladoria.  

Pesquisas futuras poderiam tentar sanar essas limitações, e testar novamente 

essas variáveis, incluindo outras, e mais importante ampliar a profundidade por meio 

de estudos de caso longitudinais onde se deve procurar entender a presença destes 

fatores em cada realidade organizacional.. 

. 
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