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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Os estudos contábeis acerca dos usuários internos (contabilidade gerencial), embora ainda 

inferiores em número aos que se referem aos usuários externos (contabilidade financeira), têm 

suscitado interesse crescente dos pesquisadores em virtude da necessidade percebida de um 

aprofundamento que possibilite a compreensão do processo de tomada de decisão. 

 

Percebe-se, ainda, que há muito por fazer nessa área de estudo, pois diferentemente da 

contabilidade financeira, a contabilidade gerencial apresenta-se predominantemente em um 

estágio de estudos descritivos, e não preditivos. Isso significa que previsões neste âmbito não 

são enfatizadas; ao invés, o desafio que é posto aos pesquisadores é justamente a necessidade 

de se incrementar o entendimento do que se passa no interior das organizações no que tange 

ao processo contábil, pois cada organização está inserida em um universo particular de 

variáveis intervenientes. 

 

Sendo assim, a presente pesquisa tem a pretensão de discutir, refletir e analisar o processo de 

utilização de um importante artefato contábil, o orçamento, diante das variáveis 

contingenciais que intervêm no processo de tomada de decisão. De forma a contextualizar a 

presente investigação, esse tópico concentra-se em tornar explícitos o problema e a questão da 

pesquisa, os objetivos que se propõe a estudar, as definições operacionais, a justificativa para 

a sua realização e as contribuições para a contabilidade. Em seqüência, estabelecem-se as 

delimitações do estudo e a organização da estrutura da pesquisa em questão.  

 

 

1.1 Contextualização do Problema  
 

O desafio das empresas no mundo contemporâneo pode ser percebido como uma missão de 

extrema complexidade. A busca pela continuidade dos negócios exige habilidade e 

competência de gestores envolvidos em profundas mudanças tecnológicas, pela rapidez da 

informação, relações comerciais tensas e por um ambiente cada vez mais competitivo e 

incerto. 
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A tomada de decisão, englobando as funções fundamentais de gestão (planejamento, 

organização, direção e controle) carece de uma compreensão da organização como um 

sistema vivo e dinâmico. Diante desse contexto, os artefatos contábeis servem como 

facilitadores do alcance dos objetivos organizacionais, que a priori baseiam-se na otimização 

dos recursos, numa perspectiva de resultados de longo prazo. 

 

Com a finalidade de conduzir os direcionamentos estratégicos e transformá-los em operações 

eficientes e eficazes, os artefatos contábeis consideram as criações dos seres humanos, 

indicando “conceitos, sistemas e ferramentas contábeis” (FREZATTI, 2006, p. 36) essenciais 

à gestão empresarial nos dias atuais. Nessa categoria podem-se contemplar orçamento, 

relatórios gerenciais, métodos de custeio, tais como custo-alvo e custeio baseado em 

atividades, métodos de criação de valor, tais como o EVA, MVA e o Balanced Scorecard, por 

exemplo.  

 

Considerando que esses conceitos, sistemas e ferramentas operam dentro de um contexto 

organizacional sob certas contingências (ambientais, tecnológicas, estratégicas e estruturais), 

os artefatos contábeis devem ser postos à reflexão, ao invés de serem aplicados 

indistintamente como práticas universais ou verdades absolutas, independente de tempo e 

espaço. Neste sentido, a abordagem contingencial aplicada à contabilidade gerencial baseia-se 

na premissa de que não há um único melhor modelo de controladoria que se aplique de forma 

efetiva e eficaz a todo tipo de organização, variando em conformidade com os fatores 

situacionais (DONALDSON, 1999). 

 

Um tema, em especial, que tem levantado questionamentos e reflexões por parte dos 

estudiosos da contabilidade é no que se refere ao orçamento. Esta terminologia refere-se a um 

“plano que estabelece os gastos projetados para uma certa atividade e explica de onde virão os 

recursos necessários” (WESTON e BRIGHAM, 2000, p.344). Tais dados financeiros 

projetados são comparados aos dados realizados, possibilitando futuras correções por parte 

dos gestores. 

 

Uma corrente de pensamento, que tem em Welsch (1983) um relevante defensor, advoga o 

sistema orçamentário tradicional como uma prática essencial, diante da necessidade de 

planejamento e controle para posteriores redirecionamentos, focado aos objetivos de negócio. 

O orçamento tradicional envolve o estabelecimento de premissas orçamentárias, previsão de 
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cenários, determinação dos Planos de Marketing/ Vendas, de Suprimentos, Produção e 

Estocagem, de Investimentos no Ativo Permanente e de Recursos Humanos. O resultado 

dessas etapas deve ser expresso nas Demonstrações Contábeis Projetadas (Fluxo de Caixa, 

Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício). 

 

Outra linha de pensamento defende o denominado Beyond Budgeting, um processo gerencial 

flexível que prega o abandono do orçamento formal (HOPE e FRASER, 2003). Estes mesmos 

autores revelam, em sua crítica ao orçamento, que o sistema orçamentário tradicional envolve 

o estabelecimento de metas formalizadas, provenientes de planejamentos estratégicos 

centralizados, nos quais se baseiam os mecanismos de avaliação, incentivo e controle. Os 

opositores à idéia do chamado orçamento tradicional afirmam que a relação custo-benefício 

do orçamento em sua forma tradicional não é positiva.  

 

Além de ser um processo dispendioso para a organização, eles ressaltam que esse processo 

pode gerar comportamentos antiéticos dos atores organizacionais em busca do alcance de 

metas a qualquer custo, sendo utilizado como um mecanismo de coerção, tolhendo iniciativas 

e focando a gestão em uma visão de curto prazo (FREZATTI, 2004). O modelo preconizado 

por Hope e Fraser (2003) visa o abandono do contrato fixo orçamentário para o ano todo, 

sendo que as recompensas seriam baseadas em indicadores de desempenho mais flexíveis, 

adequando-se ao ambiente mutável em que as organizações operam atualmente. O processo 

estratégico tornar-se-ia, segundo os autores, contínuo e descentralizado, acarretando um 

ambiente interno de cooperação e de confiança.  

 

A discussão acadêmica supracitada, no entanto, parece ser muito mais sobre os atributos do 

sistema orçamentário e o momento de realizar as etapas do orçamento, do que sobre o 

abandono de tal instrumento (FREZATTI, 2004). Organizações podem apresentar modelos de 

gestão que tendem a utilizar o orçamento voltado à avaliação de desempenho, referindo-se a 

um controle mais rigoroso; outras tenderiam a utilizar o orçamento com ênfase ao seu uso 

como uma técnica de previsão, voltado ao planejamento. Há ainda aquelas que utilizariam os 

pressupostos do beyond budgeting, empregando componentes de controle visando maior 

adaptação às constantes mudanças ambientais. Além disso, a combinação de várias 

abordagens tende a ser observada. 
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Parece supor, diante dessas considerações, que empresas possuem dinâmicas próprias, 

afetadas por variáveis que conduzem a comportamentos distintos no que se refere a controles 

gerenciais. Não se pode afirmar que o orçamento, assim como os demais artefatos contábeis, 

deve ser aplicado nas organizações da mesma forma, indistintamente. Não se pode garantir o 

sucesso absoluto de uma empresa diante da aplicabilidade deste ou daquele instrumento, de 

maneira uniforme. Contudo, considerando alguns arranjos de variáveis, pode-se ter indícios 

das melhores práticas, que levariam à continuidade dos negócios. 

 

À luz dessas considerações, pondera-se que os fatores que influenciam a constituição do 

sistema orçamentário envolvem uma visão da contabilidade gerencial sob a abordagem 

contingencial. A incerteza ambiental percebida, a tecnologia adotada, a estratégia utilizada 

como diretriz norteadora de seus negócios, sua estrutura operacional e o seu porte são fatores 

a serem respeitados quando da utilização dos instrumentos contábeis. Dependendo do arranjo 

entre fatores, o sistema orçamentário, importante artefato contábil que representa o 

planejamento organizacional em curto prazo em termos numéricos, pode possuir 

características distintas, impactando no desempenho organizacional como um todo. 

 

 

1.2 Questão da Pesquisa  
 

A questão de pesquisa que se propõe a investigar é a seguinte: há relação entre atributos do 

sistema orçamentário, fatores contingenciais (incerteza ambiental percebida, tecnologia, 

estrutura, estratégia e porte organizacionais) e desempenho? Essa é a essência da presente 

investigação, abordando a influência dos fatores contingenciais no sistema orçamentário das 

indústrias paranaenses. 

 

Observa-se que ao tratar da perspectiva contingencial, além de verificar individualmente cada 

variável e seu impacto nas características orçamentárias, pretende-se identificar se é possível 

estabelecer arranjos contingenciais. Nesse sentido, o fator desempenho está subjacente, pois a 

idéia de arranjos contingenciais contempla encaixes entre as variáveis que lhes permitam 

buscar um melhor desempenho diante do contexto que lhes é apresentado.  
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1.3 Objetivos da Pesquisa 
 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral da investigação em questão é compreender os atributos do sistema 

orçamentário a partir das variáveis contingenciais, considerando determinados níveis de 

desempenho. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, têm-se: 

1) explicitar, baseando-se em revisão literária, os fatores contingenciais que afetam o processo 

decisório, e por conseguinte, a contabilidade gerencial (ambiente, tecnologia, estratégia, 

estrutura e porte organizacional); 

2) definir, por meio de revisão de literatura, os atributos do sistema orçamentário; 

3) investigar, empiricamente, os fatores contingenciais que influenciam as indústrias 

paranaenses cadastradas na FIEP – Federação das Indústrias do Estado do Paraná, em 2006, 

bem como os atributos do sistema orçamentário de tais organizações; 

4) apresentar o desempenho das indústrias paranaenses que compõem o alvo da pesquisa; 

5) identificar o perfil do respondente; 

6) verificar se existe associação entre o desempenho, os atributos do sistema orçamentário e 

os fatores situacionais que impactam as indústrias paranaenses cadastradas na FIEP em 2006, 

permitindo a identificação de grupos de empresas com características homogêneas (clusters). 

 

 

1.4 Definições Operacionais  

 

A partir da determinação da questão de pesquisa, são necessárias algumas definições 

operacionais dos elementos componentes da Figura 1. A leitura que se faz da figura em 

questão é a seguinte: a abordagem contingencial preconiza que os fatores contingenciais 

(ambiente, tecnologia, estrutura, porte e estratégia) variam de empresa para empresa. Cada 

organização, com fatores situacionais próprios, possui a constituição do sistema orçamentário 

no que se refere aos seus componentes e suas razões para uso. A partir desse contexto externo 

e intra-organizacional, pretende-se investigar a relação que se estabelece com o desempenho 
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dessas empresas. Cabe ressaltar que a literatura revela que o ambiente impacta em fatores 

contingenciais internos, tais como estrutura, tecnologia e estratégia (HALDMA e LÄÄTS, 

2002, e BILICH, SILVA e RAMOS, 2006, por exemplo). Destarte isso, optou-se, no modelo 

de equações estruturais a ser desenvolvido, por aglutinar as variáveis tecnologia, estratégia, 

estrutura e porte em um conjunto de fatores contingenciais internos. 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Visualização da questão de pesquisa 
 

Não se pode garantir que organizações que simplesmente por possuir certos atributos em 

termos de sistema orçamentário tenham um melhor desempenho diante de determinado 

contexto; contudo, pode-se verificar de que forma organizações que possuam um melhor 

desempenho percebido se comportam em termos orçamentários diante das variáveis 

contingenciais que lhes permeiam. Esse é o escopo da presente pesquisa. 

 

As definições operacionais que sustentam a presente investigação, portanto, são as seguintes: 

a) Fatores contingenciais: são variáveis que influenciam a condução organizacional, e que 

são identificadas na referida pesquisa como sendo tanto externa, referindo-se ao ambiente 

(HANSEN e VAN DER STEDE, 2004; SHARMA, 2002; GORDON e NARAYANAN, 

1984), quanto variáveis contingenciais internas, que se referem a decisões controláveis pela 

empresa, tais como escolhas tecnológicas (HYVÖNEN, 2007 e DEKKER, GROOT e 

SCHOUTE, 2007), estrutura (SHARMA, 2002; GORDON e NARAYANAN, 1984), 
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estratégia (HANSEN e VAN DER STEDE, 2004; PORTER, 1986), e porte (HANSEN e 

VAN DER STEDE, 2004; MERCHANT, 1984; BNDES, 2007); 

 

b) Atributos do sistema orçamentário: são características do orçamento com relação à sua 

composição (FREZATTI, 2005; HANSEN e VAN DER STEDE, 2004) e às razões para o seu 

uso (HANSEN e VAN DER STEDE, 2004). A sua composição se refere à existência, de 

forma organizada e consistente, de premissas, estabelecimento de cenários, plano de 

marketing/vendas, plano de produção, suprimentos e estocagem, plano de recursos humanos, 

plano de investimentos no ativo permanente e demonstrações contábeis projetadas. 

Adicionalmente, analisa-se se há a utilização da técnica de rolling forecasting (orçamento 

contínuo), bem como sua periodicidade de atualização. Os motivos para o uso do orçamento 

são divididos em quatro aspectos, a saber: planejamento operacional e avaliação de 

desempenho (com foco operacional e de curto prazo), e comunicação de metas e formação da 

estratégia (de natureza estratégica e de longo prazo); 

 

c) Indicadores de desempenho: são medidas de desempenho que permitem agrupar a 

amostra em análise devido à performance indicada pelo respondente. Optou-se pela utilização 

de dois aspectos para medir desempenho: o desempenho do sistema orçamentário, sendo 

identificado pelo grau de satisfação com o orçamento perante diferentes quesitos (HANSEN e 

VAN DER STEDE, 2004), e desempenho organizacional, que foi explicitado por meio de 

duas métricas financeiras, retorno sobre o patrimônio líquido e retorno do investimento, 

medido pelo retorno do ativo. Com relação a esses últimos indicativos, cabe ressaltar que a 

escolha pelo seu uso deu-se pelo fato do retorno sobre o patrimônio líquido medir o lucro 

líquido que o acionista/proprietário obtém de seu investimento próprio, sendo um parâmetro 

“comparável para qualquer empresa, de qualquer setor, de qualquer país, de qualquer 

investimento” (PADOVEZE, 2000, p.160). Quanto ao retorno do ativo, sua importância está 

em considerar o desempenho que os ativos da empresa tiveram no exercício, sendo “um 

conceito muito utilizado na área de análise financeira” (SILVA, 2006, p.192); 

 

d) Arranjos contingenciais: são combinações entre variáveis contingenciais que 

conduziriam a um desempenho superior (DRAZIN e VAN DE VEN, 1985). No estudo em 

questão, esse ajuste também contemplará as características do sistema orçamentário. 
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1.5 Justificativa 
 

A discussão do tema posto à reflexão torna-se relevante à medida que se destacam alguns 

aspectos. Em primeiro lugar, não se pode deixar de considerar que grande parte das pesquisas 

na área contábil tem sido realizada na área de contabilidade financeira, sendo que a 

contabilidade gerencial demanda por respostas dos pesquisadores para os gestores, 

especialmente no que tange à abordagem contingencial.  

 

Em segundo lugar, com relação aos artefatos contábeis, ressalta-se a importância de se 

explorar a realidade da utilização desses instrumentos nas organizações contemporâneas. 

Conhecer a efetiva aplicação do conhecimento gerado na academia com relação às práticas 

empresariais é condição essencial para que não se incorra na antiga tese da relevância perdida 

da contabilidade gerencial, preconizada por Johnson e Kaplan (1987). 

 

Em terceiro lugar, cabe acrescentar que a abordagem contingencial, ainda que pouco 

explorada na contabilidade gerencial, está sendo enfatizada pelo fato de que se acredita que há 

outros fatores intervenientes no comportamento organizacional além dos fatores influenciados 

pela teoria neoclássica, cujo pressuposto básico é a racionalidade econômica do homem. Há 

fatores sociais e estruturais que interferem neste contexto e devem ser explorados para 

melhorar o poder explicativo da relação teoria-prática na contabilidade gerencial. Segundo 

Ittner e Larcker (2002, p.790), ignorar teorias alternativas limita o entendimento do fenômeno 

organizacional, demonstrando a carência de aprofundamento dos estudos que buscam 

envolver variáveis incrementais de análise. 

 

Em quarto lugar ressalta-se o fato de que há muitas pesquisas internacionais abordando o 

orçamento, contrapondo-se com a realidade brasileira, que apresenta escassez de pesquisas 

nessa área. Este trabalho, ainda que limitado, pode contribuir para a melhoria da compreensão 

da utilização desse importante artefato contábil, propondo-se a explicar para os pesquisadores 

quais as características do sistema orçamentário de empresas que revelam melhor desempenho 

percebido. 

 

Um quinto aspecto a ser considerado tem sua importância explicitada por Drazin e Van de 

Ven (1985) e Selto et al (1995). Os estudos contingenciais, que abordam a combinação de 
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variáveis (chamada de fit, termo que pode ser entendido como arranjo, adequação ou encaixe 

contingente), podem ser classificados como seleção, interação e sistemas. Estudos de seleção 

examinam o modo como os fatores contextuais são relacionados aos aspectos do sistema de 

controle gerencial sem se preocupar com medidas de desempenho (DRAZIN e VAN DE 

VEN, 1985). Por outro lado, estudos de interação e sistemas relacionam os fatores 

contingenciais e o desempenho; contudo são diferenciados pelo número de variáveis 

empregadas em análise, sendo que estudos de interação envolvem um menor número de 

variáveis, e estudos de sistemas apresentam relações mais complexas, e por conseguinte 

ocorrem em menor número. A presente investigação pode ser caracterizada como uma 

abordagem contingencial de sistemas, revelando sua contribuição essencial para pesquisas 

nesse âmbito. 

 

Em sexto lugar, outro fator a ser ressaltado é que este estudo concorda com as críticas de 

Chapman (1998), ao dizer que o sistema de informação contábil, como ferramenta gerencial, 

não é simplesmente um conjunto de técnicas, mas sim um processo contínuo, e como tal 

estreitamente relacionado às mudanças ambientais. O orçamento, no estudo em questão, é 

enfocado como um sistema orçamentário atrelado às variáveis intervenientes em sua 

implementação, e não simplesmente como um instrumento contábil de forma isolada. Esse 

autor ressalta que  

A maioria dos estudos contingentes em contabilidade se limitou ao exame de aspectos formal e 
estrutural de contabilidade. [...] para continuar progredindo nossa compreensão da natureza 
contingente da contabilidade é também necessário examinar os processos pelos quais técnicas de 
contabilidade formais poderiam ser relacionadas com atividades organizacionais mais amplas. 
(CHAPMAN, 1998, p. 737) 

 

Um sétimo aspecto importante a ser destacado é o fato de que a presente investigação é uma 

pesquisa de campo, realizada com indústrias paranaenses cadastradas em 2006 na FIEP – 

Federação Industrial do Estado do Paraná. Ainda segundo Ittner e Larcker (2002, p.789), 

pesquisa de campo pode ser o único modo de entender verdadeiramente as relações entre as 

variáveis e as conseqüências das práticas em contabilidade gerencial. Ratificando essa idéia, 

Merchant e Van der Stede (2006, p.128) comentam que mesmo que não sejam estudos de 

caso, mas que contenham componentes de estudos de campo,  

Estudos de campo permitem aos pesquisadores o desenvolvimento de uma compreensão profunda 
dos múltiplos fatores ambiental, organizacional e individual que podem afetar o desenho, 
implementação e/ou eficácia das práticas contábeis gerenciais que estão sendo estudadas. 
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Em oitavo lugar, o fato de serem escolhidas as indústrias paranaenses também merece 

comentário. A autora desta pesquisa atua profissionalmente no estado do Paraná, o que torna a 

população escolhida por conveniência tanto pela acessibilidade e relevância no contexto 

nacional, quanto para possibilitar um estreitamento de relações entre empresa e universidade, 

visando futuras investigações. 

 

Adicionalmente, parece oportuno destacar que o estado do Paraná é representativo em termos 

de Produto Interno Bruto (PIB) com relação ao PIB nacional das indústrias de transformação. 

A região sul é a segunda maior região no cenário nacional em relação a esse aspecto (Gráfico 

1). O Paraná está tecnicamente empatado em quinto lugar como maior Produto Interno Bruto 

nesse quesito, considerando os 27 estados do Brasil (Tabela 1). Dessa forma, torna-se 

relevante pesquisar o âmbito das indústrias paranaenses, demonstrando ser um estado que 

abriga empresas pertencentes a setores competitivos no país. 
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Gráfico 1 – Produto Interno Bruto (PIB) – Indústria de transformação 

(R$ de 2000) – por região 
Fonte: Elaborado a partir de IPEA (2007) 
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Tabela 1 – Produto Interno Bruto (PIB) – Indústria de transformação (R$ de 2000) – por estado 

 Estado 2002 Part% 2003 Part% 2004 Part% 
Acre  R$        253.674  0%  R$        335.805  0%  R$        379.768  0% 
Alagoas  R$     1.571.998  1%  R$     1.980.185  1%  R$     1.964.825  1% 
Amazonas  R$   10.031.308  4%  R$     9.729.373  3%  R$   12.459.290  4% 
Amapá  R$         30.012  0%  R$         30.483  0%  R$         39.064  0% 
Bahia  R$   13.636.802  5%  R$   16.451.404  5%  R$   19.117.965  6% 
Ceará  R$     3.393.118  1%  R$     3.789.872  1%  R$     4.149.914  1% 
Distrito Federal  R$        815.802  0%  R$        880.021  0%  R$        694.509  0% 
Espírito Santo  R$     5.041.443  2%  R$     5.844.841  2%  R$     6.547.661  2% 
Goiás  R$     3.912.519  1%  R$     4.638.731  2%  R$     4.846.761  1% 
Maranhão  R$     1.503.328  1%  R$     1.800.350  1%  R$     1.888.305  1% 
Minas Gerais  R$   24.685.034  9%  R$   27.312.972  9%  R$   29.625.671  9% 
Mato Grosso do Sul  R$     1.250.022  0%  R$     1.383.672  0%  R$     1.370.930  0% 
Mato Grosso  R$     1.561.219  1%  R$     1.784.045  1%  R$     1.768.556  1% 
Pará  R$     2.927.727  1%  R$     3.522.787  1%  R$     4.058.527  1% 
Paraíba  R$     1.777.727  1%  R$     2.091.795  1%  R$     1.912.574  1% 
Pernambuco  R$     5.024.984  2%  R$     5.767.086  2%  R$     6.102.211  2% 
Piauí  R$        634.512  0%  R$        755.760  0%  R$        762.378  0% 
Paraná  R$   16.240.700  6%  R$   18.274.222  6%  R$   18.869.105  6% 
Rio de Janeiro  R$   22.343.575  8%  R$   23.024.298  8%  R$   24.585.855  8% 
Rio Grande do Norte  R$        985.517  0%  R$     1.277.886  0%  R$     1.133.117  0% 
Rondônia  R$        586.744  0%  R$        664.546  0%  R$        744.354  0% 
Roraima  R$           9.818  0%  R$           7.467  0%  R$           7.648  0% 
Rio Grande do Sul  R$   27.518.224  10%  R$   30.038.194  10%  R$   33.226.822  10% 
Santa Catarina  R$   15.564.319  6%  R$   16.494.215  5%  R$   18.554.460  6% 
Sergipe  R$     1.072.407  0%  R$     1.204.232  0%  R$     1.283.172  0% 
São Paulo  R$ 110.957.194  41%  R$ 121.464.791  40%  R$ 130.201.962  40% 
Tocantins  R$        204.749  0%  R$        215.018  0%  R$        201.417  0% 

Total  R$ 273.534.474     R$ 300.764.048     R$ 326.496.823    
Fonte: Elaborado a partir de IPEA (2007) 
 
 

Por fim, cabe ressaltar que esta pesquisa qualifica-se como uma tese por oferecer contribuição 

teórica relevante ao tema em análise, além de conter originalidade e cientificidade. A teoria 

contingencial e sua aplicabilidade na contabilidade gerencial são tratadas, neste trabalho, de 

maneira a proporcionar uma reflexão crítica sobre estudos anteriores, aprofundando a 

discussão sobre o tema (DEMO, 2000). O teste empírico das hipóteses explicitadas nesta 

pesquisa, com procedimentos metodológicos formalmente bem definidos, pode ser 

continuado por outros estudiosos de contabilidade gerencial. Além disso, a perspectiva 

inovadora é revelada pelo novo olhar para o sistema orçamentário utilizado nas organizações, 

realizado por meio de um retorno e acréscimo à teoria, cuja revisão e análise crítica são 

salutares à construção e desenvolvimento da ciência.  
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1.6 Delimitações  
 

Segundo Lakatos e Marconi (1991, p.55), pesquisar trata-se de um “procedimento formal, 

com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no 

caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. No planejamento 

para o desenvolvimento das investigações científicas, ao definir um tema, deve-se ter o 

cuidado de não inviabilizá-las por se tratar de um assunto cuja extensão apresenta uma maior 

amplitude com relação ao que é factível.  

 

Sendo assim, para a execução da referida pesquisa admitiram-se as seguintes delimitações: 

1) Quanto às empresas pesquisadas: o foco desta pesquisa são as indústrias paranaenses 

cadastradas em 2006 na FIEP, investigando aquelas que possuem número de funcionários 

superior a 99. Esse é o critério adotado pelo SEBRAE- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas, para classificar empresas de médio e grande portes em se tratando de 

indústria, sendo que microempresas são aquelas que possuem até 19 pessoas ocupadas, e 

empresas de pequeno porte são denominadas de 20 a 99 pessoas ocupadas (SEBRAE, 2007). 

Esse corte foi realizado em virtude de ser grande o número de micro e pequenas empresas que 

possuem contabilidade terceirizada, sequer utilizando controles gerenciais em termos 

contábeis. No entanto, cabe ressaltar que para o constructo porte organizacional foi utilizado o 

faturamento operacional bruto anual (BNDES, 2007) ao invés do número de funcionários, 

medida essa explicada com detalhamento no item apropriado; 

 

2) Quanto às variáveis contingenciais adotadas: optou-se por investigar as seguintes 

variáveis: ambiente (SHARMA, 2002; GORDON e NARAYANAN, 1984; 

KHANDWALLA, 1972), tecnologia (HYVÖNEN, 2007; DEKKER, GROOT e SCHOUTE, 

2007), estratégia (HYVÖNEN, 2007; PORTER, 1986), estrutura (SHARMA, 2002; BURNS 

e STALKER, 1961 apud DONALDSON, 1999) e porte (SHARMA, 2002; MERCHANT, 

1984; BNDES, 2007) de cada organização em estudo. Não foram incluídas variáveis tais 

como estilo gerencial (abordada no trabalho de HOPWOOD, 1974) e cultura organizacional 

(enfatizada na pesquisa de CROZATTI, 1998), pois sua inclusão demandaria uma extensão do 

questionário muito ampla, dificultando a resposta das empresas-alvo; 

 

3) Quanto aos atributos do sistema orçamentário: o sistema orçamentário foi investigado 

segundo os seguintes atributos: componentes do sistema orçamentário (FREZATTI, 2005), 
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inclusive o fato de contemplar ou não a técnica do orçamento contínuo (HANSEN e VAN 

DER STEDE, 2004), e as razões para utilização do orçamento (HANSEN e VAN DER 

STEDE, 2004; SHARMA, 2002). No entanto, não foram investigados aspectos específicos 

com relação ao orçamento, tais como métricas para cada tipo de orçamento, e características 

de participação do sistema orçamentário; 

 

4) Quanto ao indicador de desempenho utilizado: optou-se pelo enfoque do desempenho 

orçamentário, medido pelo grau de satisfação com o sistema orçamentário, e do desempenho 

organizacional propriamente dito, indicado pelo retorno sobre o patrimônio líquido e retorno 

sobre o investimento, usados por outros pesquisadores tais como Hansen e Van der Stede 

(2004) e Frezatti (2005), por exemplo. Não foram incluídos indicadores de desempenho 

organizacional não financeiros, tais como indicadores de satisfação de clientes, por exemplo; 

 

5) Quanto ao entrevistado: os respondentes são responsáveis pela controladoria ou área 

afim. Ressalta-se, portanto, que os objetos de pesquisa em estudo são compreendidos a partir 

da ótica dos controllers, e como tal necessita-se de questões que contemplem o seu perfil 

(tempo de empresa, formação, entre outras). 

 

 

1.7 Estrutura do Trabalho 
 

O trabalho em questão está estruturado em capítulos de forma a facilitar o seu entendimento e 

organizá-lo de maneira lógica (Figura 2). Na primeira seção, estão estabelecidas a 

contextualização do problema e a questão de pesquisa a ser investigada, bem como os 

objetivos, definições operacionais, justificativa, delimitações da presente pesquisa e a 

organização do trabalho propriamente dito. 
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Figura 2 – Estrutura da Tese 
 

Em seguida, é determinada a plataforma teórica em que este estudo está fundamentado, 

explicitando relações entre a abordagem contingencial, controle gerencial e contabilidade, 

conceitos de abordagem contingencial e seus princípios, estudos pioneiros e recentes que 

respaldam a escolha dos fatores situacionais tomados como constructos (ambiente, tecnologia, 

estrutura, porte e estratégia). 

 

Ainda com relação ao referencial teórico desta pesquisa, buscou-se tratar do sistema 

orçamentário enquanto ferramenta da contabilidade gerencial, instituindo conceitos, bem 

como demonstrando suas etapas, dispondo de princípios norteadores para sua aplicação na 

organização. Ao abordar o sistema orçamentário, ressaltam-se pesquisas que relacionam o 

orçamento sob a perspectiva contingencial, bem como discutem-se os atributos do sistema 

orçamentário segundo os seus elementos componentes e as razões para sua utilização. 

Capítulo 1 - Introdução 

Capítulos 2 e 3 – Fundamentação Teórica 

2 Controle Gerencial, Contabilidade 
e a Abordagem Contingencial 

2.1 Princípios da teoria 
contingencial 

3 Sistema Orçamentário 

2. 3 Estudos recentes 

2.4 Constructos 

3.1 Conceitos e origem do 
orçamento  

Capítulo 4 – Procedimentos Metodológicos 

Capítulo 5 – Análise dos Resultados da Pesquisa 

Capítulo 6 – Considerações Finais e Recomendações 

3.2 Atributos do sistema 
orçamentário  

3.3 Constructos  

2.2 Estudos pioneiros 
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Os procedimentos metodológicos são estabelecidos na seqüência, abordando o tipo de 

pesquisa ao qual se refere, hipóteses a serem testadas, a população e amostragem e uma tabela 

de variáveis facilitando a visualização da maneira com que a investigação foi desenvolvida. O 

instrumento da pesquisa (apêndice 2) e a técnica de coleta de dados foram explicitados 

também nesse tópico. 

 

Continuando, a análise de resultados está indicada, utilizando-se de técnicas estatísticas 

multivariadas tais como testes não-paramétricos, análise fatorial, modelagem de equações 

estruturais e clusters, e na seqüência tem-se as conclusões e recomendações para futuras 

investigações. Por fim, estão reportadas as obras consultadas e citadas nesta investigação, 

assim como os apêndices que se referem ao questionário e outras informações que se fizeram 

necessárias, explanando de forma clara a pesquisa em questão. 
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2 CONTROLE GERENCIAL, CONTABILIDADE E A ABORDAGEM 
CONTINGENCIAL 

 

 

Controle gerencial, segundo Otley (1994, p. 289) é “o processo pelo qual gestores asseguram 

que os recursos são obtidos e usados eficaz e eficientemente na realização dos objetivos 

organizacionais”. Ainda segundo esse autor, as mudanças no contexto dos negócios 

contemporâneos, como incerteza, porte organizacional, concentração e alianças e declínio da 

manufatura, privilegiando uma organização cujo trabalho baseia-se na gestão do 

conhecimento revelam implicações no controle gerencial, e consequentemente, na 

contabilidade gerencial e tomada de decisão. 

 

A contabilidade gerencial faz parte do controle gerencial e desde a sua concepção surgiu para 

atender aos propósitos de planejamento e gestão de curto e longo prazos nas organizações 

(HORNGREN, 1965). Distinta da contabilidade financeira, Anthony (1970, p.2-3) enfatiza 

que “contabilidade gerencial refere-se à informação contábil que é útil ao gestor [...]. A gestão 

de um negócio pode estabelecer quaisquer regras fundamentais que se deseja para a 

informação contábil selecionada para uso interno”. 

 

O sistema contábil deve ser capaz de prover o usuário (gestor) de informações sobre as 

operacionalizações da organização como uma forma de feedback e oferecer a oportunidade de 

identificação das eventuais necessárias ações corretivas, bem como avaliar performance dos 

diferentes departamentos e seus componentes (NORGAARD, 1985), proporcionando assim o 

controle gerencial. Para atender a tal função, o contador dispõe de artefatos nos seus vários 

tipos (conceitos, sistema e ferramentas) para lidar com a organização e seus componentes 

visando o alcance dos objetivos traçados pelos proprietários/acionistas. 

 

É oportuno observar que se a contabilidade lida com os propósitos organizacionais, parece 

natural constatar que a evolução histórica percebida nas teorias organizacionais pode implicar 

em influências na contabilidade. Desde a Teoria Clássica de Administração, que respondeu 

aos anseios da Revolução Industrial, preconizando a racionalidade e a produtividade, até a 

teoria contingencial contemporânea, onde o ambiente é um dos fatores influenciadores 

imprescindíveis à tomada de decisão, os administradores têm se utilizado de controles 
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provenientes da contabilidade gerencial, adequando-se à sua época, acompanhando a 

evolução social que se propaga. 

 

Dessa forma, é importante compreender a contabilidade gerencial sob o ponto de vista de 

abordagens organizacionais, pois essas respaldam a tomada de decisão gerencial e 

consequentemente a escolha dos artefatos contábeis para tal. Providas de sua própria lógica 

organizacional, situadas em um contexto histórico que lhes permitam inferir sobre o objeto de 

estudo em questão (organização), estão as teorias neoclássica, institucional, comportamental e 

contingencial, que serão mencionadas no tópico seguinte. Antes, porém, necessário se faz 

abordar os princípios nos quais a teoria contingencial está substanciada, fundamentando sua 

compreensão. 

 

 

2.1 Aspectos Conceituais da Teoria Contingencial 
 

A teoria contingencial está alicerçada em alguns princípios norteadores, que subsidiam sua 

visão organizacional. Seu surgimento deu-se em virtude da reflexão sobre alguns aspectos 

denominados fatores contingenciais que seriam direcionadores da tomada de decisão em 

certas situações, sendo seus pensadores influenciados por fundamentos de teorias anteriores, 

principalmente a teoria sistêmica.  

 

 

2.1.1 Princípio da Abordagem Sistêmica 

A teoria contingencial preconiza que a mesma técnica pode ser aplicada a organizações 

distintas e resultar em níveis de desempenho diferenciados dependendo de fatores 

intervenientes (STONER e FREEMAN, 1985). Subsidiando essa idéia está a visão sistêmica 

da organização, que contempla a empresa como um sistema, formado de subsistemas 

(departamentos, unidades) que se relacionam e simultaneamente fazem parte de um sistema 

maior (ambiente que cerca a empresa). 

 

Tal concepção é proveniente do pensamento do teórico Ludwig von Bertalanffy, entre os anos 

50 e 60 (MORGAN, 1996), embasando-se nas ciências biológicas. Por isso, a empresa 

interage com seu ambiente para sobreviver. Por essa associação com o meio, a organização 
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torna-se capaz de realizar a homeostase, ou seja, desenvolver sua própria auto-regulação, 

buscando o equilíbrio diante dos fatores influenciadores. 

 

 

2.1.2 Princípio do Sistema Aberto  

Como decorrência da abordagem sistêmica, advém o conceito de sistema aberto, utilizado 

pela teoria contingencial. Um sistema é considerado aberto se houver interação com o 

ambiente; no sentido oposto, não havendo interação com o ambiente, denomina-se sistema 

fechado (STONER e FREEMAN, 1985). Morgan (1996, p. 50) exemplifica tais conceitos, 

comentando que 

Torres, pontes, brinquedos mecânicos com movimentos predeterminados são sistemas fechados. 
Máquinas que regulam o seu funcionamento interno em função das variáveis do ambiente podem 
ser consideradas como sistemas parcialmente abertos. Um organismo vivo, uma organização, ou 
um grupo social são sistemas completamente abertos. 

 

 

2.1.3 Princípio da Interação entre Sistema Organizacional e o Meio 

A interação do sistema organizacional com o meio é um princípio proveniente da reflexão 

sobre a necessidade de expurgar a incerteza das organizações. Mintzberg (1979, p.21-22), a 

esse respeito, comenta que “[...] para Thompson, ‘incerteza aparece como o problema 

fundamental das organizações complexas’[...]”. O mesmo autor complementa ratificando que 

a função do gestor, nesse sentido, é de proteger as atividades operacionais desse mal, 

retirando a incerteza de seu processo decisório mediante a análise ambiental. 

 

Partindo-se do pressuposto de que a empresa é um sistema aberto, composto de subsistemas 

internos e que juntos interagem com o ambiente, existe o feedback , que é o fator que 

possibilita a troca de informações do processo de transformação de entradas em saídas, 

realimentando o fluxo de informações (Figura 3). 
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Figura 3 – Os Fluxos e o Feedback num Sistema Aberto 

Fonte: STONER e FREEMAN (1985, p. 34) 

 

Segundo Morgan (1996, p. 48), “[...] o enfoque de sistemas fundamenta-se no princípio de 

que as organizações, como os organismos, estão ‘abertos’ ao seu meio ambiente e devem 

atingir uma relação apropriada com este ambiente, caso queiram sobreviver”. Ao se basear na 

teoria sistêmica, a abordagem contingencial subsidia-se no fundamento de que a organização 

é um sistema vivo, tal como em sistemas biológicos, que se relaciona com o ambiente de 

forma ativa, e luta pela sobrevivência. 

 

 

2.1.4 Princípio das Características Ambientais e sua Interdependência 

A abordagem contingencial se refere ao ambiente e sua interdependência com técnicas 

administrativas que fazem parte de escolhas decisoriais internas à organização (mais 

especificamente no que se refere aos conceitos de diferenciação e integração organizacionais, 

conceitos que serão explicitados posteriormente). Pode-se perceber que tal relação é repleta de 

complexidade, pois a variável ambiental é composta de múltiplos fatores para a sua 

determinação, tais como capacidade preditiva do comportamento do consumidor, número de 

possíveis fornecedores disponíveis no mercado, escassez de matéria-prima, entre outros 

fatores. 

 

Ambiente 
Externo 

INSUMO (Recursos) 
- Humano 
- Capital 
 Terreno 
 Equipamento 
 Construções 
- Tecnologia 
- Informação 

 
 

PROCESSO DE 
TRANSFORMAÇÃO 

OU DE 
CONVERSÃO 

 
 

PRODUTO 
- Bens 

- Serviços 
- Outros 

FEEDBACK 



 31 

Nessa relação funcional, a variável ambiente é a independente, sendo que as demais variáveis, 

técnicas administrativas, são dependentes. “[...] essa relação funcional é do tipo ‘se-então’ e 

pode levar a um alcance eficaz dos objetivos da organização” (CHIAVENATO, 1993, p. 802). 

Essa relação pode atribuir à abordagem contingencial uma característica de promover à 

empresa um comportamento reativo; no entanto, pesquisadores da área argumentam que é 

justamente o oposto, pois ao considerar que o ambiente é uma variável importante e 

influenciadora das práticas organizacionais, o gestor é capaz de analisar a situação específica 

em que se encontra e escolher o modelo de decisão que melhor se ajuste. 

 

 

2.1.5 Princípio da Mudança de Foco – de Variáveis Internas para Variáveis 

Externas 

Por adotar os princípios da teoria sistêmica e seu enfoque no fator contingencial ambiente 

como um conjunto de variáveis externas que influenciam a condução das empresas, tal 

abordagem mudou o foco das teorias organizacionais, que antes estudavam e explicavam o 

comportamento da empresa através de variáveis internas, e a partir de então passou-se a 

privilegiar as variáveis externas. 

 

A Teoria Clássica, a Teoria das Relações Humanas, a Teoria Neoclássica, a Teoria da 

Burocracia ou a Teoria Comportamental, que antecedem cronologicamente a abordagem 

contingencial, enfatizam em suas relações as variáveis internas à organização, tais como as 

tarefas, a estrutura organizacional e as pessoas que compõem a empresa. Trata-se da adoção, a 

partir de uma perspectiva contingencial, de um componente mais dinâmico ao processo 

decisório. 

 

 

2.1.6 Princípio da Não Existência do “The Best Way” 

A teoria contingencial preconiza que não há nada absoluto em termos de técnicas de gestão 

(DONALDSON, 1999). Tudo é relativo; portanto, não existe o modelo de decisão que seja 

aplicável indistintamente a toda e qualquer organização. O que deve ser considerado é a 

combinação de fatores, que ajustados indicariam a decisão a ser tomada. Os pesquisadores da 

corrente contingencial defendem que não há um único melhor modo de se estruturar as 

organizações, garantindo sua eficiência. Donaldson (1999, p.105) a esse respeito comenta que  



 32 

[...] uma organização de pequeno porte, que tenha poucos empregados, é estruturada otimamente 
ao possuir uma estrutura centralizada, em que a tomada de decisão está concentrada no topo da 
hierarquia, enquanto uma organização de grande porte, que possua muitos empregados, é 
estruturada otimamente utilizando uma estrutura descentralizada, em que a autoridade para a 
tomada de decisão está dispersa pelos níveis inferiores da hierarquia. 

 

 

2.1.7 Princípio do Melhor Desempenho como Fator Implícito na Compreensão da 

Teoria Contingencial 

A teoria contingencial também é conhecida como abordagem situacional, ou seja, a tarefa do 

gestor seria identificar “[...] numa situação específica sob circunstâncias específicas e num 

momento específico[...]” (STONER e FREEMAN, 1985, p.35) qual a técnica que é melhor 

aplicável e conduziria a um melhor desempenho. Dessa forma, a conjunção de fatores 

contingenciais implica em um arranjo que contribuiria para melhores resultados para a 

organização. Daft (1989, p. 386), a esse respeito, relata que  

[...] decisões, problemas, idéias e pessoas fluem nas organizações e se misturam em diversas 
combinações. Através desse processo, a organização gradualmente aprende. Alguns problemas 
podem nunca ser resolvidos, mas muitos são, e a organização irá se mover na direção da 
manutenção ou melhoria de seu nível de desempenho. 

 

O desempenho, portanto, para os pesquisadores da abordagem contingencial, está 

subentendido no modelo. Esse fator é abordado por pesquisas caracterizadas como de 

interação e sistemas (DRAZIN e VAN DE VEN, 1985), sendo excluído de pesquisas 

contingenciais classificadas como de seleção. Tais pesquisas somente têm a pretensão de 

relacionar fatores contingenciais, ligando ambientes específicos com determinados tipos de 

estrutura, por exemplo. Outra forma de pesquisa de seleção é a que relaciona fatores 

contingenciais e aspectos do sistema de controle gerencial, como estratégia e adoção de 

Balanced Scorecard, por exemplo. A ênfase de tais estudos incide muito mais nas relações 

estabelecidas entre tais variáveis do que na análise dos arranjos com desempenho superior. 

 

 

2.2 Surgimento da Teoria Contingencial e seus Estudos Pioneiros 
 

Uma teoria, segundo Reed (1999, p. 64), trata-se de uma “prática intelectual situada em um 

dado contexto histórico e que está voltada para a construção e mobilização de recursos ideais, 

materiais e institucionais para legitimar certos conhecimentos e os projetos políticos que deles 

derivam”. Isto posto, diante de uma determinada contextualização, os primeiros estudiosos da 
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administração e da contabilidade enfatizaram a racionalidade como principal fator motivador 

da tomada de decisão e dos processos administrativos. A chamada abordagem neoclássica 

percebe o homem como homo economicus, cujo pagamento se efetiva pelo desempenho e o 

único aspecto motivador para o trabalho é a recompensa financeira. 

 

Mediante a teoria neoclássica, há um resgate das teorias clássicas organizacionais, que se 

iniciaram com Taylor e Fayol, com a administração científica. A escolha de determinados 

artefatos contábeis pode ser justificada mediante a filosofia de que cada organização é 

autônoma, e o indivíduo age em conformidade com a maximização da utilidade, medindo 

suas ações em relação ao custo-benefício proporcionado por essas. 

 

Devido à busca da eficiência no processo produtivo e economia de recursos, a abordagem 

neoclássica valoriza a gestão de custos, sendo adotada com maior precisão no sistema fordista 

de produção em massa e linhas de montagem (MAXIMIANO, 2002). Por detrás desses 

conceitos, a racionalidade econômica existe como princípio pois, segundo Schumpeter (1944, 

p.33), “a atividade econômica existe em função da satisfação das necessidades”. Assim, onde 

há necessidades e escassez de recursos, a visão neoclássica sustenta a tomada de decisão que 

busca pelo melhor resultado econômico. 

 

Nessa mesma direção de valorização do racional, a abordagem Clássica de Fayol, estruturada 

por conceitos como departamentalização, hierarquia, autoridade e amplitude de controle, 

busca conscientizar os gestores de que para a boa administração é preciso dividir o trabalho, 

estruturar a organização em organogramas, e realizar as quatro funções administrativas: 

planejamento, organização, direção e controle. 

 

Taylor, ainda, preconiza a visão do trabalho especializado, cujo objetivo é instituir formas 

mais eficientes de organização do trabalho para aumento de produtividade. O trabalho deve 

ser fiscalizado, e consequentemente o desempenho do funcionário deve ser vigiado. A 

contabilidade gerencial, nesse sentido, é vista como uma forma de controle e tem sido 

utilizada dessa forma até os dias atuais através da denominação de abordagem econômica. 

 

Ittner e Larcker (2002) rejeitam o fato de que a abordagem econômica seja a única a ser 

utilizada em pesquisas da área contábil (ZIMMERMAN, 2001, apud ITTNER e LARCKER, 

2002) e defendem o uso de outras abordagens: comportamental (citada pelos estudos de 
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BELKAOUI, 1986, e ABERNETHY et al, 2005); institucional (conforme observa-se em 

MEYER e ROWAN, 1977, apud TOLBERT e ZUCKER 1999, e SCAPENS, 1994, 

ABERNETHY e CHUA, 1996, OLIVER, 1997, BURNS e SCAPENS, 2000, SOIN et al , 

2002) e contingencial. Esses autores ressaltam que teorias alternativas são fundamentais pois 

acreditam que o objetivo primário das pesquisas em contabilidade gerencial deve ser 

determinar quais (e em que circunstâncias) as técnicas existentes ou emergentes da 

contabilidade gerencial atualmente são aplicadas na prática.  

 

Sendo assim, oferecendo outra via que compreende a organização e seus processos além da 

racionalidade econômica, surge a abordagem contingencial, que tem se destacado nos estudos 

contábeis (GORDON e MILLER, 1976; WATERHOUSE e TIESSEN, 1978; GORDON e 

NARAYANAN, 1984; CHAPMAN, 1998; HALDMA e LÄÄTS, 2002; CHENHALL, 2003; 

GERDIN e GREVE, 2004; TILLEMA, 2005; FERREIRA e OTLEY, 2006; GARENGO e 

BITITCI, 2007; GUERRA, 2007).  

 

Essa teoria determina que as informações necessárias para a tomada de decisão não se 

restringem a informações sobre o ambiente intra-organizacional; é preciso ter uma concepção 

sistêmica da organização, com dinamicidade própria, afetada por fatores situacionais tanto 

externos quanto internos (controláveis) à empresa. Refere-se, dentre outras, à influência de 

variáveis tecnológicas, ambientais e estratégicas afetando a estrutura organizacional e seu 

controle gerencial, inclusive os padrões de utilização de artefatos contábeis para a tomada de 

decisão.  

 

A estrutura de eficiência máxima é aquela que está em conformidade com a sua estratégia, seu 

porte, o ambiente em que opera ou até mesmo em função da tecnologia de informação, dos 

seus processos e/ou produtos. A adaptação organizacional é o pressuposto fundamental para 

essa abordagem, que pode ser entendida como a visão da organização sob a perspectiva de 

uma teoria organizacional respaldada na interação de fatores contingenciais (isolados ou 

conjuntos) e fatores estruturais para a tomada de decisão ótima, permitindo que a empresa 

possua um comportamento particular para cada situação expressa (DONALDSON, 1999). 

 

Esse mesmo autor comenta que a hipótese central dessa teoria refere-se ao fato de que “[...] as 

tarefas de baixa incerteza são executadas mais eficazmente por meio de uma hierarquia 

centralizada, pois isso é mais simples, rápido e permite uma coordenação estrita mais barata” 



 35 

(DONALDSON, 1999, p.107). A partir do momento em que a incerteza aumenta, são 

requeridas novas estruturas, baseadas em comunicação e participação, sendo mais flexíveis.  

 

Devido à sua importância analítica em relação à tomada de decisão, os estudiosos da 

contabilidade têm voltado sua atenção para a abordagem contingencial, pois apesar do 

desenvolvimento e utilização de técnicas contábeis sofisticadas, não há garantia de sucesso 

organizacional por meio da aplicação universal dessa ou daquela técnica em particular, 

pressupondo que há uma série de fatores a serem considerados para alcançar eficiência e 

eficácia. 

 

A pesquisa de Tillema (2005) é um exemplo de aplicação da teoria contingencial em estudos 

contábeis. Por meio de estudos de caso em profundidade em duas companhias de gás e 

energia, emitiu suas conclusões baseando-se no dinamismo ambiental. Relata que as 

conseqüências financeiras de uma organização ou subunidade que reage a alterações no 

ambiente externo são difíceis de prever, pois essas mudam rapidamente a natureza e o porte 

de suas atividades para se adaptar à turbulência ambiental. A base argumentativa dos autores 

que defendem a corrente teórica contingencial é o fato de variáveis situacionais afetarem a 

organização, influenciando a utilização de artefatos contábeis.  

 

A seguir, são explicitados os fundamentos teóricos dessa linha de pensamento, relatando 

pesquisas contábeis, tanto pioneiras quanto mais recentes, reafirmando a força da teoria 

contingencial nos estudos contábeis. Antes, porém, pode-se observá-los em uma linha 

cronológica, explicitada na Figura 4, possibilitando uma melhor visualização das principais 

pesquisas nesta área ao longo do tempo. 
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Figura 4 – Principais estudos sobre abordagem contingencial em contabilidade 

 

 
2.2.1 Burns e Stalker (1961) 

A abordagem contingencial aplicada às organizações foi apoiada nos estudos sobre ambiente 

e estrutura, realizados pelas pesquisas precursoras de Burns e Stalker (1961) apud Donaldson 

(1999). A pesquisa desses autores, baseada em estudos de casos de indústrias eletrônicas, 

distinguiu a estrutura organizacional em duas tipologias: estruturas mecanicistas e estruturas 

orgânicas. As estruturas mecanicistas possuem como característica principal o controle 

centralizado, e as estruturas orgânicas referem-se a organizações com menor rigidez quanto ao 

controle e à hierarquia (Quadro 1). 

Quadro 1 – Comparação entre características de estruturas mecanicistas x estruturas orgânicas 

ESTRUTURA MECANICISTA ESTRUTURA ORGÂNICA 

- Especialização do trabalho; - Coordenação de equipes multifuncionais; 

- Papéis determinados; - Mecanismos de integração complexos; 

- Hierarquia Reforçada; - Papéis complexos redefinidos continuamente e não 
correspondendo só a uma tarefa; 

- Autoridade centralizada; - Descentralização e autonomia; 

- Padronização de tarefas; - Organização baseada em competência técnica entre 
os pares; 

- Organização informal marcada por símbolos de 
status e poder; 

- Controle burocrático reforçado. 

- Poucos controles burocráticos. 

Fonte: Baseado em Burns e Stalker (1961) apud Donaldson (1999) 
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Os referidos autores têm sua teoria revisitada por pesquisas mais recentes (BAINES e 

LANGFIELD-SMITH, 2003, e CHENHALL, 2005, por exemplo) devido ao fato de 

categorizar a estrutura organizacional nessas duas tipologias, mecanicista e orgânica. 

Relacionaram o fator contingencial ambiente com a estrutura organizacional, destacando que 

um ambiente estável requer estrutura mecanicista, enquanto que no sentido oposto, a estrutura 

orgânica torna-se essencial à sobrevivência da organização. Em resumo, estruturas 

mecanicistas são caracterizadas por alto grau de especialização da tarefa, hierarquização 

(estruturas mais verticalizadas), centralização e formalização de controles (LAWRENCE e 

LORSCH, 1972). Estruturas orgânicas são mais horizontalizadas, com maior delegação da 

tarefa, controles mais informais e baixo grau de especialização da tarefa. 

 

Alguns anos mais tarde, Waterhouse e Tiessen (1978) também desenvolveram um estudo 

sobre a variável contingencial estrutura. Sua pesquisa demonstrou que a estrutura de uma 

organização depende do contexto no qual ela opera e que a adoção de estruturas alternativas 

exige que mecanismos de controles também acompanhem essa mudança, sendo distintos em 

função da estrutura existente. 

 

Nessa linha de pensamento, enfatizando a estrutura organizacional, o desenho dessa estrutura, 

os mecanismos de controle e os objetivos organizacionais, Ouchi (1979) desenvolveu uma 

pesquisa baseando-se no princípio de que o principal problema de uma empresa é transformar 

objetivos diferentes dos indivíduos componentes da empresa em objetivos congruentes com 

os organizacionais, por meio de cooperação. Esse autor comenta que há três maneiras da 

organização se estruturar para que o objetivo organizacional seja atingido. A primeira é 

denominada mercado, que ocorre quando as pessoas são controladas e recompensadas por 

realizarem as tarefas em conformidade com os objetivos organizacionais, tal como uma troca. 

 

Num segundo momento, há a burocracia, termo que Ouchi (1979) define uma situação em que 

há uma mistura entre o controle mediante avaliação pessoal e a aceitabilidade socializada dos 

objetivos pré-estabelecidos. Por fim, é citado o clã, uma forma de desenho organizacional em 

que há uma completa socialização e aceitabilidade dos objetivos organizacionais, que permite 

a eliminação de incongruências entre objetivos pessoais e os da empresa. Todas essas três 

formas de organização, ou tipologias organizacionais, demandam controles gerenciais 

distintos, adequados aos seus perfis. 
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2.2.2 Chandler (1962) 

A administração estratégica tem sua origem nos anos 60, com propósitos interdisciplinares, 

visando incrementar o desempenho e a eficiência organizacional (HITT, IRELAND, CAMP 

et al, 2002). À primeira vista, os estudos de Chandler (1962) foram um marco no que se diz 

respeito à abordagem contingencial, defendendo a tese de que a estrutura decorre em função 

da estratégia adotada. 

 

Seus estudos visavam coordenar atividades dentro da empresa, prevenindo perdas e 

supervisionando o uso de recursos, bem como identificando oportunidades e direcionando 

recursos para levar a empresa a novas direções, com novas capacidades, produtos e mercados. 

Sua investigação deu-se, num primeiro momento, em 100 empresas norte-americanas de 

grande porte, sendo focada sua pesquisa, posteriormente, em algumas empresas como Du 

Pont e General Motors, abordadas qualitativamente. Esse autor definiu estratégia como sendo 

“[...] a determinação de objetivos organizacionais de longo prazo, e a adoção de cursos de 

ação e alocação de recursos necessários para atingir esses objetivos” (CHANDLER, 1962, 

p.13). 

 

Chandler (1962), ao relacionar estratégia com estrutura organizacional, define esse último 

termo como sendo 

[...] o desenho de uma organização no qual o empreendimento é administrado. Esse desenho, se 
formalmente ou informalmente definido, tem dois aspectos. Inclui, primeiro, as linhas de 
autoridade e comunicação entre os distintos escritórios administrativos e diretores e, segundo, as 
informações e dados que fluem por essas linhas de comunicação e autoridade (p. 14). 

Esse desenho, ou forma de se estruturar uma organização, é importante para assegurar que as 

informações sejam alcançadas por todos os níveis organizacionais, condizentes com as 

diretrizes estratégicas da empresa. Sendo assim, facilita-se o alcance da eficiência e eficácia 

da coordenação de atividades, podendo verificar com maior exatidão por meio de avaliações 

constantes, que os objetivos e políticas da empresa estão sendo cumpridos considerando os 

recursos disponíveis. 

 

Diante de mercados globalizados, da transposição de barreiras alfandegárias, dos diversos 

efeitos dos avanços tecnológicos, da gestão do conhecimento e dos ativos intangíveis e da 

necessidade de agregar valor e focar no cliente, aumentou-se consideravelmente a necessidade 

das organizações adotarem estratégias de forma estruturada para nortear as suas atividades. 
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Portanto, o trabalho pioneiro de Chandler (1962) foi fundamental para a compreensão dos 

modelos de gestão contemporâneos. 

 

A princípio, a decisão estratégica está relacionada à avaliação que o dirigente organizacional 

faz do ambiente em que está inserido, ou seja, do ambiente competitivo (PORTER, 1986, 

1989). Logo, estratégia pode ser entendida como sendo “o impulso mediador entre a 

organização e seu ambiente. Assim sendo, a formulação da estratégia envolve a interpretação 

do meio e, no fluxo das decisões organizacionais (‘estratégias’), o desenvolvimento de 

padrões congruentes para com elas” (MINTZBERG, 1995, p.22). À medida que os 

responsáveis pela formulação estratégica analisam o ambiente constantemente, a estratégia 

deve ser ajustada para que a organização reaja ou seja proativa à situação vigente. 

 

Essa análise ambiental não significa simplesmente a dependência das ações dos concorrentes 

e imitação das mesmas para a sobrevivência organizacional. Para competir pelo futuro, os 

estrategistas não devem somente realizar um benchmarking dos produtos e/ou serviços e 

processos de seus concorrentes, mas o mais importante seria desenvolver uma independência 

dos mesmos, antecipando-se aos concorrentes, criando sua própria história baseando-se no 

que o seu cliente deseja (HAMEL E PRAHALAD, 1995). 

  

Para auxiliar o gestor a medir seu desempenho estratégico e o gerenciamento de sua 

estratégia, alguns teóricos têm formulado teorias a respeito e desenvolvido instrumentos para 

esse fim, tal como o Balanced Scorecard (KAPLAN E NORTON, 1997). Esse instrumento 

nada mais é que um processo sistematizado de esclarecimento e tradução da visão e da 

estratégia, comunicação e estabelecimento de vinculações como recompensas para medir o 

desempenho organizacional, planejamento e fixação de metas e realização de feedback e 

aprendizado estratégico. 

 

Algumas outras pesquisas foram realizadas relacionando-se o fator estratégia e outras 

variáveis ligadas à contabilidade gerencial (GOVINDARAJAN e GUPTA, 1985; SIMONS, 

1987; GOVINDARAJAN, 1988; DENT, 1990; GOSSELIN, 1997; LANGFIELD-SMITH, 

1997; JERMIAS e GANI, 2004; HENRI, 2006, entre outras). Os estudos desenvolvidos por 

Govindarajan e Gupta (1985) tiveram como objetivo examinar o relacionamento entre 

estratégia, sistema de incentivo baseado em bônus e eficácia nas unidades de negócio 

estratégicas. Estabeleceram uma tipologia estratégica baseada na missão das empresas, 
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identificadas como build (construção), hold (proteção) e harvest (colheita). Estratégias 

denominadas build são aquelas missões focadas em objetivos de longo prazo, mais subjetivos, 

e enfatizam medidas de desempenho qualitativas. São aquelas empresas que se apresentam no 

estágio de crescimento no ciclo de vida organizacional. 

 

As estratégias hold são usadas geralmente por empresas que precisam proteger sua fatia de 

mercado e posição competitiva; o objetivo de manutenção da participação no mercado torna-

se superior até mesmo ao retorno do investimento (LANGFIELD-SMITH, 1997, p. 212). No 

extremo oposto da estratégia build está a estratégia denominada harvest, focada em objetivos 

de curto prazo, cujo desempenho é constatado quantitativamente. Normalmente, empresas que 

adotam essa estratégia são aquelas que estão no estágio do ciclo de vida de maturidade ou 

declínio. Diante desse contexto, Govindarajan e Gupta (1985) identificaram que uma maior 

confiança nos critérios de longo prazo bem como abordagens subjetivas na determinação dos 

bônus aos gerentes gerais das unidades de negócio contribuem para a eficácia no caso de 

estratégias de negócio build, mas a dificultam no caso de estratégias de negócio harvest.  

 

Simons (1987), por exemplo, testou a hipótese de que os sistemas de controles gerenciais 

deveriam ser modificados de acordo com a estratégia adotada pela organização, pesquisando 

dois grupos de empresas que assumiam posicionamentos estratégicos distintos. Verificou uma 

associação entre estratégia de negócios adotada, desempenho organizacional e sistema de 

controle gerencial. 

 

A pesquisa de Govindarajan (1988) utilizou os conceitos de estratégia competitiva 

relacionada ao ambiente, estilo de avaliação orçamentária, descentralização e lócus de 

controle. Utilizando-se da taxonomia de Porter (1986), por meio de análise de regressão 

múltipla, verificou que organizações que adotam posicionamento estratégico de diferenciação 

tendem a apresentar um alto desempenho ao utilizar alta centralização do controle 

administrativo e baixa ênfase em satisfazer o orçamento pré-estabelecido. 

 

Jeremy Dent (1990) desenvolveu uma pesquisa visando estabelecer uma análise crítica de 

estudos anteriores relacionados às variáveis estratégia e controle gerencial, na tentativa de 

traçar algumas implicações futuras para tais estudos, indicando três possibilidades a serem 

focadas pelos interessados em trabalhar com tal tema: (1) relacionar sistemas de controle 

gerencial e estratégias organizacionais; (2) associar sistemas de controle contábil e o processo 
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de tomada de decisão estratégica e, por fim (3) identificar relações existentes entre sistemas 

de controle e o surgimento de mudanças estratégicas.  

 

Gosselin (1997) também retoma a idéia fundamental de Chandler (1962), desenvolvendo uma 

pesquisa que visou identificar o efeito da postura estratégica e a estrutura de uma empresa ao 

adotar e implementar diversas formas de abordagens de gerenciamento por atividades nas 

empresas canadenses. Suas conclusões afirmam que organizações com alto grau de 

diferenciação vertical são positivamente associadas com a adoção do custeio ABC (Activity 

Based Costing). Também observou que organizações que adotam e implementam esse sistema 

de custeio apresentam uma estrutura mais burocrática em comparação com as demais. 

 

Langfield-Smith (1997) verificou a relação, embora restrita, entre a estratégia e aspectos 

específicos do sistema contábil, tais como orientação para controle de custo, avaliação de 

desempenho e sistemas de recompensas. Seu estudo parte de uma análise crítica de artigos 

realizados a anteriori sobre o tema, e ainda constata a importância da realização de futuras 

pesquisas para respaldar essa associação. 

 

 
2.2.3 Joan Woodward (1965) 

Os estudos sobre o impacto da variável tecnologia na estrutura organizacional iniciaram-se 

com Joan Woodward (1965). Sua investigação englobou 100 empresas e as agrupou em 3 

tipos de organizações: produção por unidade, produção em massa e produção por encomenda. 

Em seu estudo, observou que a estrutura organizacional não se relaciona apenas com o seu 

porte, mas, sobretudo com a variável tecnológica. 

 

Suas conclusões se pautaram no fato de que se as empresas fossem agrupadas por 

semelhanças nas tecnologias aplicadas ao produto e ao processo produtivo, poderiam ser 

observados conglomerados com práticas de gestão distintas que obtiveram melhor êxito. No 

entanto, seu foco foi a tecnologia aplicada ao processo produtivo e ao produto, ressaltando 

essa ser uma limitação de sua pesquisa: “há o problema de relacionamento entre controle 

gerencial e tecnologia. O sistema de controle é uma outra dimensão da tecnologia? […] Esse 

constitui um plano de pesquisa [...]” (WOODWARD, 1965, p.249). 
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A abordagem sobre tecnologia que substancia a pesquisa de Woodward (1965) foi resgatada 

por Chenhall (2003). De forma genérica, Chenhall (2003, p. 139) define tecnologia como 

sendo a maneira “como os processos de trabalho da organização operam (o modo com que as 

tarefas transformam entradas em saídas) e inclui hardware (tais como máquinas e 

ferramentas), materiais, pessoas, software e conhecimento”. Esse mesmo autor comenta que a 

literatura sobre sistemas de controle gerenciais aborda a tecnologia diante de três aspectos: 

complexidade (preconizado por WOODWARD, 1965), incerteza da tarefa (dimensão 

trabalhada por PERROW alguns anos mais tarde, em 1972) e interdependência (abordado por 

THOMPSON, 1976).  

 

O conceito de complexidade derivou da padronização do trabalho, que possibilita a 

classificação da empresa em produção unitária ou por encomenda, produção em massa ou 

mecanizada, e produção automatizada ou por processo (WOODWARD, 1965). A produção 

unitária ou por encomenda é a produção caracterizada como artesanal, que aplica uma 

tecnologia de produção mais antiga e mais simples. Num continuum, ampliando a 

complexidade tecnológica, está a produção em massa ou mecanizada, que permite a aplicação 

do processo produtivo para grandes quantidades de produtos com pouca diversificação, 

caracterizadas como linhas de montagem. Por fim, a produção automatizada, ou por processo 

demanda poucos operários, aplicando tecnologias mais complexas. 

 

 
2.2.4 Lawrence e Lorsch (1967) 

Com relação ao ambiente organizacional, os estudos de Lawrence e Lorsch (1967) merecem 

ser destacados, até mesmo porque foram os pioneiros na utilização do termo “teoria da 

contingência”. A definição de organização, para os autores, perpassa pela idéia do 

relacionamento com o ambiente: “uma organização é a coordenação de diferentes atividades 

de contribuintes individuais com a finalidade de efetuar transações planejadas com o 

ambiente” (LAWRENCE e LORSCH, 1972, p.3). Sua tese defende que o controle do homem, 

e consequentemente da organização, sobre o ambiente que a cerca ocorre por meio da 

propriedade morfogênica, ou seja, da capacidade que a empresa tem, como um sistema social, 

de modificar a sua própria estrutura e/ou estratégia em busca de adaptação ambiental. 

 

Esses autores substanciaram suas pesquisas nos conceitos de integração e diferenciação, 

relacionados ao comportamento organizacional, a partir de uma maior ou menor segmentação 
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departamental. Uma maior diferenciação departamental implicaria em maior especialização 

do conhecimento e conseqüentes atitudes e comportamentos próprios dessa estrutura. 

Suscintamente, Lawrence e Lorsch (1967, p.11) definem diferenciação como “a diferença de 

orientação cognitiva e emocional entre gerentes em departamentos funcionais diferentes”.  

 

Diferenciação abrange, portanto, as distinções entre os gestores no exercício de sua tarefa 

quando da sua orientação direcionada a metas particulares, à orientação quanto ao tempo que 

abrange a decisão pela qual o gestor é responsável, à orientação interpessoal com relação aos 

demais colegas, e por último trata do formalismo da estrutura organizacional. Os autores 

ainda relacionam a estrutura com o ambiente organizacional, utilizando também o termo 

integração, sendo esse definido como sendo “a qualidade do estado de colaboração que existe 

entre departamentos, situação essa requerida pelas demandas ambientais no sentido de 

alcançar unidade de esforços” (LAWRENCE e LORSCH, 1967, p.11). 

 

A pesquisa de Lawrence e Lorsch (1967) deu-se por meio de um estudo de 6 indústrias do 

ramo plástico que operavam num ambiente diversificado e dinâmico, bem como outras 4 

indústrias de ambientes menos dinâmicos (de containers e de alimentos). Verificaram o 

impacto do ambiente na organização e comentam que as três partes principais do ambiente da 

empresa são “fatores de mercado, fatores técnico-econômicos e fatores científicos” 

(LAWRENCE e LORSCH, 1967, p.55). Constataram que organizações que apresentavam 

uma melhor performance foram aquelas cujas estruturas se adequavam ao ambiente. 

 

A incerteza ambiental percebida, portanto, demanda um maior número de informações para 

tomada de decisão, afetando a estrutura organizacional. Sobre isso, Galbraith (1977, p.39) 

sentencia que  

a complexidade de uma tarefa em termos de quantidade de informações que precisam ser 
processadas na tomada de decisão é uma função da divisão do trabalho, da diversidade e do nível 
requerido do desempenho dos objetivos. Quando a organização não tem a informação necessária, 
ela deve adquiri-la e tomar e retomar decisões durante a execução da tarefa. [...] organizações têm 
capacidades limitadas de processar informação e adotam diferentes modelos organizacionais para 
lidar com as tarefas diante da incerteza. 

 

A teoria preconizada por Lawrence e Lorsch (1967) foi resgatada por outros pesquisadores na 

área contábil. Hayes (1977), por exemplo, realizou estudo que relaciona o modo com que a 

organização estrutura suas unidades e funções com o ambiente em que opera. Baseando-se na 
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abordagem contingencial, principalmente nas teorias desenvolvidas por Lawrence e Lorsch 

(1967) e Thompson (1976), esse autor examinou empresas industriais de Ohio e verificou 

suporte para as hipóteses que relacionam variáveis internas às unidades operacionais, inter-

relacionamento entre as unidades operacionais e variáveis ambientais como sendo fatores 

contingenciais que afetam o desempenho da unidade em questão. 

 

Mia e Chenhall (1994) também desenvolveram um estudo que relacionou o uso dos sistemas 

contábeis, a diferenciação funcional, a incerteza ambiental e o desempenho organizacional. 

Apesar das limitações de seus estudos, concluíram que há uma maior associação entre o uso 

maior da informação contábil e o desempenho nos departamentos de marketing do que nos de 

produção. 

 

 

2.2.5 Khandwalla (1972) 

Khandwalla (1972) realizou uma pesquisa que relacionou as variáveis ambientais com 

controles gerenciais. Como variáveis ambientais, utilizou os seguintes fatores para análise: 

competitividade de preço na indústria a qual pertence, a intensidade de competição em 

promoção e distribuição (competitividade mercadológica), e a intensidade de competição na 

qualidade e variedade dos produtos. Com relação aos controles gerenciais, utilizou custeio-

padrão, auditoria interna, uso da taxa interna de retorno ou valor presente na avaliação de 

investimentos, entre outros atributos. Essa pesquisa demonstrou que organizações que 

enfrentam maior pressão em termos ambientais tendem a adotar controles mais orgânicos, 

menos burocráticos. 

 
Após os estudos de Khandwalla (1972), muitos outros pesquisadores abordaram o ambiente 

como uma variável de pesquisa influenciadora em algum aspecto na condução da organização 

em termos contábeis gerenciais (EWUSI-MENSAH, 1981; CHAPMAN, 1998; DAVILA, 

2000; REJC, 2004, entre outros). Os estudos de Ewusi-Mensah (1981) afirmam que a 

sobrevivência organizacional depende da habilidade da empresa em interagir com o ambiente 

de forma bem sucedida, sendo que essa relação deve ser alimentada permanentemente.  

 

O autor seccionou o ambiente em 3 partes, a saber: controlável (consumidores e fornecedores, 

por exemplo), parcialmente controlável (tais como agências reguladoras) e incontrolável 

(fatores sociais e culturais, bem como mudanças demográficas, entre outros). Essa 
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classificação, segundo o autor, tem a pretensão de ajudar a reduzir o tempo requerido para 

encontrar informações relevantes sobre o ambiente para tomada de decisão (EWUSI-

MENSAH, 1981). 

 

O estudo de Davila (2000) relacionou a incerteza ambiental, estratégia de desenvolvimento de 

novos produtos e os sistemas de controle gerencial, constatando a importância que essas 

variáveis contingenciais (ambiente e estratégia) têm na constituição do desenho dos sistemas 

de controle gerencial. Mais recentemente, Rejc (2004) realizou uma pesquisa a fim de 

constatar quais são os fatores que determinam a composição de um sistema de mensuração de 

desempenho organizacional. Por meio de investigação com 150 empresas de grande porte da 

Eslovênia, constatou que a variável ambiental não se demonstrou significativa na composição 

de um sistema de avaliação de desempenho; no entanto, outras variáveis contingenciais, tais 

como tecnologia e estratégia corporativa influenciavam neste processo.  

 

 

2.2.6 Perrow (1972) 

Os estudos desse autor abordam a variável ambiente. Perrow (1972, p.150), sobre a definição 

de ambiente, refere-se a “[...] outras organizações que influem sobre aquela como 

concorrentes, fornecedores, clientes, sindicatos ou órgãos controladores”. Além disso, cita o 

ambiente regulatório do setor como exercendo forte influência na condução empresarial, 

sendo um elemento contingencial pertencente ao ambiente externo organizacional. 

 
Com relação ao segundo aspecto da tecnologia abordado por Chenhall (2003), tem-se a 

contribuição da definição de Perrow (1972) com relação à incerteza da tarefa. Essa 

característica refere-se à variabilidade da tarefa (capacidade da tarefa estar sujeita a variações) 

e dos métodos de execução desta. O fundamento desse autor revela que organizações exigem 

controles mais orgânicos à medida que a tarefa apresenta alta variabilidade, assim como os 

seus métodos de execução.  

 

Daft e Macintosh (1981) desenvolveram um modelo que utiliza o conceito de tecnologia 

preconizado por Perrow (1972), relacionando-se à incerteza da tarefa. Os elementos da tarefa 

são definidos por esses autores como sendo os “[...] estímulos que variam sistematicamente 

entre os padrões de trabalho e traduzem em maior ou menor incerteza para os participantes” 

(DAFT e MACINTOSH, 1981, p.208). Essa incerteza da tarefa pode ser gerada por atividades 
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que não são rotineiras ou que mudam constantemente. O modelo desenvolvido por Perrow 

(1972) pode ser observado na Figura 5, e antes do resgate realizado por Daft e Macintosh 

(1981), já havia sido utilizado em diversos estudos na área contingencial (GALBRAITH, 

1977, e GLISSON, 1978, por exemplo). 

 

Não Analisável Tecnologia Artesanal Tecnologia não-rotineira 

 

Capacidade 
Analítica 

Poucos problemas; respostas sem o 
auxílio da computação. 
Exemplos: fábrica de cristais finos, 
chefes de cozinha especialistas em 
culinária. 

Problemas freqüentes; respostas sem o auxílio da 
computação. 
Exemplos: Pesquisa e Desenvolvimento de uma 
indústria, planejamento estratégico e político, pesquisa 
em ciência social. 

 Tecnologia Rotineira Tecnologia de Engenharia 

 

Analisável 

Poucos problemas; respostas com o 
auxílio da computação. 
Exemplos: Operadores de máquinas, 
atividades de escritório. 

Problemas freqüentes; respostas com o auxílio da 
computação. 
Exemplos: contabilidade, programas de computação, 
engenharia. 
 

 
               Baixa                Variabilidade          Alta 

Figura 5 – Classificação das tecnologias de unidades de trabalho 
Fonte: Daft e Macintosh (1981, p. 209), baseado em Perrow (1972) 

 

O modelo supracitado contempla duas dimensões da tecnologia: capacidade analítica e 

variabilidade da tarefa. Capacidade analítica refere-se a como é a resposta dos indivíduos com 

relação aos problemas que surgem na realização de sua tarefa. Diz-se que o processo é 

analisável quando os participantes normalmente seguem um roteiro-padrão de resolução de 

problemas, bem como usualmente utilizam procedimentos computacionais para tal. Uma 

resposta correta, neste caso, é facilmente identificável. Por outro lado, se uma tarefa é dita 

como não analisável, significa que não há procedimentos computacionais que possam instruir 

alguém a como proceder no caso de certos problemas ocorrerem. 

 

Outra variável na dimensão exposta na Figura 5 é a variabilidade da tarefa. Essa se refere à 

freqüência com que eventos inesperados e desconhecidos possam ocorrer em um processo de 

transformação. Baixa variabilidade da tarefa revela que a experiência dos participantes é o 

suficiente para conhecer os rumos futuros da atividade em questão; já no sentido oposto, alta 

variabilidade significa que problemas futuros não podem ser previsíveis. 

 

Esse modelo proposto por Perrow (1972) e utilizado por Daft e Macintosh (1981) não 

representa uma tentativa de limitar as organizações nessas quatro tipologias. Antes de tudo, 

sua importância está no fato de que as atividades da tarefa são organizadas por meio dessas 
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duas dimensões, que possuem influências distintas no processo de informação, como pode ser 

observado na Figura 6. 

Não Analisável Tecnologia Artesanal Tecnologia não-rotineira 

 

Capacidade Analítica 

Processamento de informação: 
Quantidade: baixa 
Ambigüidade: alta 

Processamento de informação: 
Quantidade: moderada 
Ambigüidade: alta 

 Tecnologia Rotineira Tecnologia de Engenharia 

 

Analisável 

Processamento de informação: 
Quantidade: moderada 
Ambigüidade: baixa 

Processamento de informação: 
Quantidade: alta 
Ambigüidade: baixa 

 
   Baixa  Variabilidade        Alta 

Figura 6 – Modelo de processamento da informação diante da tecnologia da tarefa 
Fonte: Adaptado de Daft e Macintosh (1981, p.221). 

 

A dimensão de tecnologia artesanal exige pouca quantidade de informações qualitativas, ou 

seja, experiências anteriores e observação podem ser suficientes para a condução da tarefa na 

resolução de problemas. Na dimensão da tecnologia não-rotineira, a quantidade de 

informações necessárias, principalmente qualitativas, é razoável, incluindo processos de 

tentativa-e-erro para a solução dos problemas. 

 

Em tecnologias rotineiras são exigidas quantidades moderadas de informações claras, 

frequentemente quantitativas, tais como relatórios escritos, regras e procedimentos, programas 

e alguns relatórios que incluem alguns dados estatísticos. Já no caso de tecnologias de 

engenharia, são necessárias grandes quantias de informações, principalmente quantitativas, 

tais como enormes bancos de dados computacionais, materiais escritos e técnicos e freqüentes 

referências são feitas a relatórios estatísticos.  

 

 

2.2.7 Thompson (1976) 

Os estudos desse autor tratam da tecnologia como importante variável contingencial. Segundo 

Thompson (1976, p.29), 

Dado um desejo, o estado do conhecimento do homem a um ponto qualquer do tempo dita os tipos 
de variáveis necessárias e a maneira de manipulá-las para fazer com que esse desejo se cumpra. Na 
proporção em que as atividades assim ditadas pelas convicções do homem sirvam para produzir os 
resultados desejados podemos falar em tecnologia, ou racionalidade técnica. 

 



 48 

Uma questão importante a respeito da variável tecnologia é a padronização/ rotina de 

processos. Thompson (1976, p.76) comenta que padronização é “a instituição de rotinas ou 

regulamentos que coagem a ação de cada unidade ou posição em rumos condizentes com os 

tomados por outros de relacionamento interdependente”. Trata-se de um conjunto de 

regulamentos consistentes que se repetem diante de condições relativamente estáveis. Com 

respeito ao conceito de rotina, Perrow (1972, p.101) já havia recomendado, em estudo 

anterior, que para a sua existência é necessário respeitar duas condições: “técnicas bem 

estabelecidas e de funcionamento garantido, e sua aplicação a matérias-primas basicamente 

iguais”. 

 

Outra dimensão da tecnologia abordada por Chenhall (2003) é a interdependência da tarefa, 

preconizada pela pesquisa de Thompson (1976). Na proporção em que as tarefas se tornam 

mais interdependentes, exige-se métodos de coordenação mais complexos. Por meio desse 

conceito, Thompson (1976) comenta que pode haver organizações em que a tarefa é realizada 

isoladamente, sequencialmente ou de forma recíproca (mútua).  

 

Sobre as dimensões da tecnologia abordados por Chenhall (2003), de complexidade, incerteza 

da tarefa e padronização, seu estudo indica que é provável que empresas que adotem um 

padrão de tecnologia complexa são aquelas que produzem produtos altamente especializados, 

não padronizados e diferenciados. Exige-se, portanto, controles gerenciais que aumentem a 

flexibilidade das respostas, ou seja, mecanismos tradicionais de controle gerencial parecem 

não ser adequados nessas situações. Por outro lado, em empresas que produzem produtos 

padronizados, sem diferenciação, de capital intensivo, seus processos automatizados 

demandam provavelmente produção em massa e tecnologias de processo. Essas condições 

exigem sistemas de controles gerenciais padronizados, tradicionais e formais. 

 

 

2.2.8 Merchant (1984) 

O porte da empresa também tem sido alvo de estudos contingenciais (MERCHANT, 1984). 

Para que uma determinada empresa possa competir e expandir suas operações, ela contrata 

mais funcionários, aumenta o tamanho de seus ativos, e prepara a sua estrutura para alcançar 

seus objetivos. Não obstante, essa estrutura maior exige da organização um sistema de 

comunicação eficiente, com normas e procedimentos explícitos, documentações e 
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especializações de regras de conduta, bem como maior número de níveis hierárquicos e 

descentralizações que permitam o bom andamento das tarefas (CHENHALL, 2003). 

 

Merchant (1984, p. 303-305) realizou estudos baseados na abordagem contingencial e 

contabilidade gerencial, incluindo a variável porte organizacional ou de suas subunidades em 

suas pesquisas. Suas conclusões revelaram que “as características organizacionais – tamanho 

e diferenciação funcional – e o grau de automação dos processos produtivos foram todos 

positivamente relacionados à formalização do uso do orçamento […] ”. 

 

Esse autor pesquisou as diferenças de abordagens com relação ao orçamento e suas relações 

com tecnologias de produção, fatores de mercado e características empresariais. Observou que 

o orçamento está relacionado ao tamanho departamental, diferenciação funcional e grau de 

automação do processo produtivo. Especificamente, com relação ao porte organizacional, 

utilizando-se do conceito de diferenciação de Lawrence e Lorsch (1967) explicitado 

anteriormente, Merchant (1984, p.293) observa que 

O tamanho e a diversidade de uma organização podem afetar comportamentos gerenciais 
relacionados ao orçamento. À medida que o número de pessoas em uma organização cresce, torna-
se pouco prático utilizar métodos informais de comunicação e controle, tais como comunicações 
orais e supervisão direta, porque há um crescimento exponencial dos números de canais que 
requerem fluxos de informação e a organização se torna mais altamente diferenciada. 

 

Por meio do estudo de dezenove empresas da indústria eletrônica, esse autor categorizou as 

variáveis de tecnologia da produção em rotineiras e não rotineiras, verificando o grau de 

automatização dos processos e dos produtos. Também pesquisou os departamentos de acordo 

com o estágio do ciclo de vida ao qual pertencem: inicial, crescimento, maturidade e declínio. 

Além disso, as características organizacionais foram medidas pelo tamanho departamental 

(número de empregados em tempo integral) e grau de diferenciação funcional. 

 

O estudo de Hoque e James (2000) também relaciona a variável porte com outras (estágio do 

ciclo de vida do produto, posição de mercado e uso do Balanced Scorecard- BSC) , que 

examinadas em conjunto influenciariam o desempenho organizacional. Identificou, por meio 

de uma pesquisa com indústrias australianas, que empresas maiores tendem a fazer mais uso 

do Balanced Scorecard; no entanto, a posição de mercado não está associada 

significativamente ao seu maior uso. Outra observação realizada pelos autores é que o 

desempenho empresarial das empresas que adotam o BSC apresenta-se maior se comparado 

ao das empresas que não o utilizam. 
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2.2.9 Gordon e Narayanan (1984) 

O estudo de Gordon e Narayanan (1984) objetivou examinar as relações entre ambiente 

organizacional, estrutura e sistema de informação. Por meio de um estudo empírico, 

exploratório, com entrevistas estruturadas com gerentes seniores de 34 empresas norte-

americanas, concluíram que sistemas de informação e estruturas organizacionais são uma 

função do ambiente. Ou seja, assim que os ambientes se tornam mais incertos, mais 

informação deve ser processada pelos tomadores de decisão. Logo, variações observadas nas 

características organizacionais refletem estratégias adotadas pelos tomadores de decisão para 

enfrentar as variações nos graus de incerteza. 

 

Os autores em questão basearam-se nos estudos anteriores sobre estrutura de Burns e Stalker 

(1961) apud DONALDSON (1999) e Khandwalla (1972). As formas mecanicistas de 

organização, segundo esses autores, estão associadas a ambientes estáveis; no sentido oposto, 

pode-se afirmar que estruturas orgânicas referem-se a ambientes mais dinâmicos. Esses 

pesquisadores ainda justificam a sua pesquisa afirmando que havia relativamente poucos 

estudos empíricos na literatura de sistemas contábeis que seguiam a perspectiva gerencial até 

então (GORDON e NARAYANAN, 1984).  

 

 

2.2.10 Drazin e Van de Ven (1985) 

Outra pesquisa que merece ser citada é a de Drazin e Van de Ven (1985). Esses autores 

realizaram uma investigação cujo objetivo era examinar as abordagens de seleção, interação e 

sistemas para ajustes (fit) contingentes mediante a teoria da contingência estrutural. 

Mencionam que a proposição central da teoria da contingência estrutural é que “[...] se uma 

organização quer sobreviver ou ter eficácia, a estrutura e processo dessa precisa estar ajustado 

ao seu contexto (características da cultura, ambiente, tecnologia, porte ou tarefa de uma 

organização)” (DRAZIN e VAN DE VEN, 1985, p. 515). 

 

Esse fit consiste em um encaixe entre variáveis contingenciais, combinando aspectos 

diferentes de ambiente (dependendo de sua dinamicidade, por exemplo) com estruturas 

dotadas de características distintas (mais voltadas à centralização ou descentralização, por 

exemplo), entre outras. Tal ajuste ou encaixe contingente pode ser abordado sob três olhares 
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distintos: seleção, interação e sistemas. Na abordagem de seleção, o ajuste contingencial é o 

pressuposto que embasa a congruência entre contexto e estrutura organizacional. Já na 

abordagem de interação, o ajuste é visto como uma ação recíproca entre os pares 

organizacionais, e essa combinação afeta o desempenho organizacional. Por fim, na 

abordagem de sistemas, o encaixe ou ajuste contingencial é fruto de uma consistência interna 

de múltiplos fatores contingenciais e múltiplas características estruturais, afetando também o 

desempenho. 

 

Nesse mesmo sentido, Gul e Chia (1994) realizaram um estudo que associa, de forma 

interativa, os sistemas contábeis, incerteza ambiental percebida e descentralização, bem como 

os seus efeitos no desempenho empresarial. Por meio de análise multivariada de dados, 

concluíram que  

[...] uma estrutura organizacional centralizada é vista como restringindo o fluxo de informação a 
canais prescritos. Isto é satisfatório para uma organização que opera em um ambiente rotineiro 
onde são identificadas respostas fixas e procedimentos a anteriori (GUL e CHIA, 1994, p. 423). 

 

Mais recentemente, Jermias e Gani (2004) verificaram, em seu estudo, a relação entre 

estratégia de negócios, configuração organizacional, sistemas contábeis e eficiência da 

unidade de negócios. Também trabalham com o conceito de fit, ou seja, encaixe contingente, 

em que há uma combinação considerada mais adequada entre as variáveis contingenciais em 

análise e os instrumentos contábeis para que o desempenho seja otimizado. 

 

 

2.2.11 Estudos que Abordam Fatores Contingenciais Adicionais 

Alguns estudos têm feito uso de alguns temas, à exceção de ambiente, estrutura, estratégia, 

tecnologia e porte, atribuindo-lhes status de fatores contingenciais. Um tema que foi 

investigado baseando-se na abordagem contingencial foi o estilo gerencial (HOPWOOD, 

1974; BROWNELL, 1983). Apesar de ser uma variável comportamental, sugere-se que o 

estilo gerencial seja uma variável a ser estudada na abordagem contingencial baseando-se no 

argumento de que a eficiência de um sistema contábil não depende somente de suas 

características estruturais e técnicas, mas também da maneira com que esses dados são 

utilizados no seu cotidiano. Portanto, Hopwood (1974) percebeu a necessidade de inclusão 

dessa variável, que atrelada ao contexto social do tomador de decisão, modera a relação entre 

os dados contábeis e o comportamento decisório. 
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Esse estudo demonstrou que um gerente usa um estilo de avaliação baseado no alcance de 

metas orçamentárias quando o seu estilo de liderança é caracterizado por baixa consideração 

(pouco amigável, pouco confiável e pouco respeitável) e alta dimensão de iniciação à 

estrutura (definições claras dos papéis e atribuições funcionais). Portanto, percebe-se por meio 

dessa investigação, a influência do estilo de liderança sobre o uso dos dados contábeis. 

 

Brownell (1983) examinou os efeitos do estilo de liderança e participação no orçamento sobre 

o desempenho e satisfação no trabalho. Por meio do uso de um questionário de descrição de 

comportamento de liderança, desenvolvido pela Ohio State Leadership Scale, concluiu que 

sob certas condições de liderança, a participação orçamentária tem efeitos altamente positivos 

na satisfação do trabalho e desempenho; sob outras condições, o inverso é verdadeiro. 

 

Ainda contemplando a variável estilo gerencial, um estudo que merece ser destacado é o de 

Macintosh (1981). Esse pesquisador desenvolveu um modelo que relaciona a escolha pelas 

tecnologias aplicadas na organização em termos de sistema de informação com o estilo de 

decisão pessoal de cada gestor. A idéia central defendida por esse autor é de que há um 

melhor modelo tecnológico para cada contexto organizacional, dependendo do estilo 

gerencial. 

 

A cultura também é outro aspecto sociológico avaliado ao se estudar a contabilidade gerencial 

sob a perspectiva contingencial. Essa pode ser definida como as tradições transmitidas ao 

longo do tempo e espaço, por meios lingüísticos e não-linguísticos, tais como crenças, 

valores, conhecimento, costumes, e outras capacidades recebidas pelo ser humano ao 

pertencer a um grupo social (SEYMOUR-SMITH, 1986 apud CHENHALL, 2003). 

 

Estudos que envolvem cultura e contabilidade gerencial foram desenvolvidos por Hofstede 

(1984), Chow et al (1991, 1994), Harrison (1993) entre outros. Chow et al (1991), por 

exemplo, desenvolveram uma pesquisa experimental para identificar os efeitos causados pelos 

sistemas de controle gerenciais e/ou pela cultura nacional de empresas no desempenho dessas. 

Metade das empresas investigadas era de Singapura e outra metade norte-americana, 

possibilitando identificar diferenças culturais nas empresas em análise. No entanto, seu estudo 

não constatou as hipóteses previamente levantadas, recomendando novas pesquisas 

envolvendo outros aspectos metodológicos que lhes permitam inferir com maior segurança 

essa relação. 
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Continuando o estudo sobre este tema, Chow et al (1994) também não ofereceram suporte 

para a hipótese de que a cultura nacional seria um fator determinante com relação às escolhas 

de controles gerenciais adotados por japoneses e norte-americanos, sendo recomendados 

futuros estudos com novas conduções metodológicas que contemplem esse assunto para 

refutar esses resultados ou confirmá-los.  

 

Harrison (1993) pesquisou sobre as influências da cultura e personalidade na relação entre 

confiança nas medidas de desempenho contábil, a avaliação do estilo dos superiores e atitudes 

de trabalho relacionadas aos subordinados. Tal estudo identificou as influências da cultura e 

personalidade na maneira de avaliar o desempenho dos subordinados por parte dos superiores 

através de métricas contábeis.  

 

O ciclo de vida das organizações é outro fator que tem sido abordado por pesquisas recentes 

relacionadas à perspectiva contingencial (MOORES e YUEN, 2001; DAVILA e FOSTER, 

2005). Os resultados do estudo realizado por Moores e Yuen (2001, p. 383), por exemplo, 

revelam que “[...]os atributos do sistema contábil gerencial diferem de acordo com a 

passagem de um estágio a outro. Em especial, o estágio de crescimento domina outros 

estágios na criação de necessidades por desenhos mais formais do sistema contábil- 

gerencial”. Em tal situação, por exemplo, possivelmente o gestor adota controles contábeis 

gerenciais mais formais de forma preventiva, para que a empresa não cresça sem o seu 

direcionamento e supervisão, pois quanto maior o porte da organização, mais difícil é o seu 

domínio. O oposto também pode ser afirmado, ou seja, empresas em tal estágio do ciclo de 

vida que não fazem uso de sistemas mais formalizados possivelmente tendem a ter maiores 

dificuldades em sua gestão.  
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2.3 Controle Gerencial, Contabilidade e a Abordagem Contingencial – Estudos 
Recentes 

 

A seguir, foram selecionados alguns dos estudos mais recentes sobre o tema abordagem 

contingencial aplicada à contabilidade e, de forma mais ampla, ao controle gerencial. Optou-

se por incluir alguns estudos publicados em relevantes periódicos internacionais, datados de 

2002 a 2007, selecionados do Accounting, Organizations and Society e Management 

Accounting Research. Além disso, adicionou-se um trabalho publicado no site SSRN – Social 

Science Research Network, demonstrando que o tema tem sido posto à reflexão por parte dos 

estudiosos da área contábil. 

 

 

2.3.1 Sharma (2002) 

A pesquisa realizada por Sharma (2002) contempla um resgate a pesquisas anteriores, 

testando estudos realizados em uma realidade mais recente. Investigaram-se os efeitos da 

incerteza ambiental percebida, dimensionada como um constructo multidimensional, bem 

como tamanho e estrutura nas características do sistema orçamentário em hotéis. Sua 

preocupação era analisar os efeitos das variáveis contingenciais nas características 

orçamentárias, baseando-se no pressuposto de que 

[...] algumas das características do sistema orçamentário de empresas orientadas 
administrativamente por controles, incluem: (i) uso extensivo de orçamentos como um mecanismo 
de comunicação [...], (ii) uso extensivo de orçamentos para avaliação de desempenho [...]; (iii) uso 
extensivo de orçamentos como mecanismos de controle [...]. Em contraste, empresas menores 
tendem a implementar sistemas onde os mecanismos de controle, coordenação e comunicação são 
mais informais e pessoais.(SHARMA, 2002, p. 105-106) 

 

As medidas para mensurar as variáveis contingenciais em análise foram selecionadas de 

estudos anteriores, a saber: porte da empresa mensurado como número de funcionários em 

tempo integral (MERCHANT, 1984); estrutura foi uma variável mensurada pelo questionário 

padrão de Gordon e Narayanan (1984), especialmente focando-se na variável 

descentralização; e para a variável incerteza ambiental percebida utilizou-se também do 

estudo de Gordon e Narayanan (1984), que se trata de uma adaptação de Khandwalla (1972). 

Tais providências foram tomadas para possibilitar comparações com estudos anteriores. 

 

Adicionalmente, para medir as variáveis de características do sistema orçamentário, fez-se uso  

[...] de uma versão adaptada do instrumento desenvolvido por Cress e Pettijohn (1985) e Lyne 
(1992). A seção de características do sistema orçamentário consiste em dez itens que capturam a 
freqüência da previsão e a extensão do uso do orçamento para: comunicação, avaliação de 
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desempenho, controle, e previsão. A questão inicial do questionário, que não faz parte dos dez 
itens, era perguntar se na organização do respondente havia o uso de orçamento. Se a questão era 
respondida afirmativamente, então os respondentes eram solicitados para escolher, em uma escala 
de sete pontos, a extensão com a qual os orçamentos eram utilizados para as diversas propostas. 
(SHARMA, 2002, p.116-117)  

 

Concluiu-se, por meio desse estudo, que diferentes dimensões da incerteza ambiental 

percebida (caracterizadas como turbulência, grau de competitividade e falta de capacidade 

preditiva) possuem diferentes efeitos nas características do sistema orçamentário e a estrutura 

organizacional. Também, verificou-se que o porte organizacional tem um efeito significativo 

sobre as características do sistema orçamentário. Em seu estudo, no entanto, percebeu que o 

porte da organização não afeta significativamente a sua estrutura (em termos de centralização 

e descentralização). Por último, verificou que a estrutura organizacional do hotel, empresa-

alvo pesquisada, tem uma significativa influência nas características do sistema orçamentário.  

 

 

2.3.2 Haldma e Lääts (2002) 

A pesquisa dos autores Haldma e Lääts (2002) baseou-se nas mudanças políticas e estruturais 

que a Estônia sofreu na década de 90, principalmente por ter obtido sua independência em 

1991. Seu objetivo, portanto, era identificar as práticas de contabilidade gerencial das 

empresas industriais estonianas, explorando os principais impactos das mesmas em uma 

perspectiva teórica contingencial. 

 

A estrutura teórica da abordagem contingencial utilizada pelos autores como base para a 

realização de seu trabalho pode ser sumarizada pela Figura 7, a seguir. O processo descrito 

influencia as práticas contábeis gerenciais e a eficácia das medidas de performance e 

avaliação de desempenho, que foram definidas pelos autores como o grau de satisfação dos 

gerentes com as medidas de desempenho e avaliação . 
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Figura 7 – Estrutura teórica da abordagem contingencial utilizada por Haldma e Lääts (2002) 

Fonte: HALDMA e LÄÄTS (2002, p. 384) 

 

Seus estudos confirmaram os pressupostos previamente definidos; no entanto, os autores 

refletem, ao final do seu trabalho, sobre a possibilidade de existência de novos aspectos que 

podem influenciar a contabilidade gerencial. Ambiente legal contábil e a presença de poucos 

profissionais da contabilidade apropriadamente qualificados seriam alguns aspectos que 

poderiam impactar, na opinião dos autores, na constituição de um sistema contábil gerencial e 

suas respectivas práticas. 

 

 

2.3.3 Chenhall (2003) 

Chenhall (2003) realizou uma revisão crítica sobre os estudos baseados na teoria da 

contingência nos 20 anos que a antecedem. Ele ressalta que convencionalmente, a perspectiva 

contingencial parte do pressuposto de que os sistemas de controle gerenciais- SCG são 

ferramentas que auxiliam os gestores na tomada de decisão, sendo influenciados pelo 

contexto em que operam. Essa visão parece delegar ao SCG um comportamento integrativo 

diante de outras variáveis no que tange à decisão propriamente dita. 

 

Uma das críticas destacadas por esse autor a respeito das pesquisas em teoria contingencial 

refere-se ao fato dos estudiosos enfatizarem a realização de estudos de casos, em sua grande 

parte, limitando a possibilidade de “realizar inferências causais e generalizações” 

(CHENHALL, 2003, p. 160). Outro aspecto censurado pelo autor é o fato de ainda haver 

escassez de pesquisas que repliquem estudos anteriores para confirmar as descobertas e 

“desenvolver uma massa crítica para tal” (CHENHALL, 2003, p. 130). 

Fatores externos: 
- Ambiente de 
negócios 
- Ambiente contábil 

Fatores internos: 
- Aspectos 
organizacionais 
- Tecnologia 
- Estratégia 

Práticas contábeis 
gerenciais: 

- Gerenciamento de 
custo 
- Orçamento 
- Controle, etc. 

Eficácia da 
mensuração de 
desempenho e 

avaliação 
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Chenhall (2003) resume as proposições encontradas pela sua análise crítica dos estudos que 

relacionam o sistema de controle gerencial e o ambiente externo, a saber: (a) quanto mais 

incerto é o ambiente externo, mais aberto e exteriormente focado o sistema de controle 

gerencial se apresenta; (b) quanto mais hostil e turbulento o ambiente externo, maior é a 

utilização de controles formais e ênfase em orçamentos tradicionais; (c) em ambientes 

externos incertos, quando o sistema de controle gerencial está focado em controles financeiros 

rigorosos, esses são utilizados sob uma ênfase mais flexível, com interações interpessoais.  

 

Com relação à tecnologia, Chenhall (2003) comenta as conclusões encontradas pela literatura 

contábil, a saber: quanto mais padronizados e automatizados são os processos, mais formais 

são os controles, incluindo maior confiabilidade no controle de processos, e apresentando 

orçamentos tradicionais com menos frouxidão orçamentária. Outro aspecto se refere a quanto 

mais as tecnologias são caracterizadas por altos níveis de incerteza da tarefa, mais informais 

são os controles que contemplam menor confiança em procedimentos operacionais padrões, 

programas e planos, medidas de performance contábeis, controles comportamentais. Além 

disso, demanda maior participação no orçamento, mais controles pessoais, controles de clãs 

(equipes), e utilidade do largo escopo do sistema de controle gerencial. 

 

Outra questão observada por esse autor é que quanto mais as tecnologias são caracterizadas 

como de altos níveis de interdependência, mais informais são os controles. Essa informalidade 

pode ser observada por meio de poucos procedimentos operacionais estatísticos, mais 

coordenações informais, menos ênfase em orçamento e interação mais freqüente entre 

subordinados e superiores, proporcionando maior utilidade de sistemas de controle gerenciais 

mais agregados e integrados. 

 

Chenhall (2003), com relação à estrutura organizacional, revela a partir da análise dos estudos 

contingenciais, que: (a) organizações de grande porte com tecnologias avançadas e alta 

diversidade, que possuem estruturas mais descentralizadas, são associadas com sistemas de 

controle mais formais e tradicionais (ex. orçamentos e comunicações formais) e (b) 

descentralização está associada com um sistema de controle gerencial mais agregado e 

integrado. 
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As conclusões de Chenhall (2003) com relação ao porte organizacional são as seguintes: (a) 

organizações de grande porte são associadas com operações mais diversificadas, formalização 

de procedimentos e funções mais especializadas; (b) organizações de grande porte são 

associadas com estruturas organizacionais mais divisionalizadas; (c) organizações de grande 

porte são associadas a uma ênfase em participação em orçamentos e controles sofisticados. 

 

Com relação à estratégia da empresa e controles gerenciais, Chenhall (2003) ressalta as 

seguintes proposições provenientes dos estudos da literatura existente até então: (a) 

estratégias caracterizadas como conservadoras, com orientação defensiva e liderança de custo 

são mais associadas com sistemas de controle gerencial formais e tradicionais, com foco em 

controle de custos, metas de operação específicas, orçamentos e controles orçamentários 

rígidos, se comparados a estratégias empreendedoras e com diferenciação de produtos, por 

exemplo. 

 

Continua com suas proposições relatando que (b) estratégias empreendedoras são associadas 

com sistema de controle gerencial mais formal e tradicional e tomadas de decisão e 

comunicação mais orgânicas e (c) estratégias caracterizadas por orientações defensoras e 

seguidas por liderança de custos são associadas com sistemas de medidas de performance 

formais incluindo metas de desempenho orçamentárias, se comparadas a estratégias mais 

prospectoras que requerem sistemas de controle gerenciais mais abertos e informais, 

caracterizados por controles mais subjetivos e a longo prazo, e uso interativo de orçamento 

focado em comunicações informais. 

 

Isto posto, constata-se, por meio da investigação desse autor, uma vertente dos acadêmicos 

que estudam a contabilidade gerencial baseando-se na abordagem contingencial. Chenhall 

(2003) critica os estudos realizados justificando que essas investigações têm focado em 

elementos específicos, em que poucos estudos vêem “a contingência e a contabilidade 

gerencial de maneira integrada” (CHENHALL, 2003, p.121). Reflete justamente sobre essa 

necessidade, de que estudos contemporâneos abordem a contabilidade gerencial juntamente 

com os fatores contingenciais de uma forma mais abrangente, medida essa que o presente 

estudo se propõe a contemplar. 
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2.3.4 Baines e Langfield-Smith (2003) 

Esses autores utilizaram o modelo de equação estrutural para delinear a relação existente entre 

o ambiente competitivo mutável e uma gama de variáveis contábeis como fatores 

antecedentes das mudanças na contabilidade gerencial. Por antecedentes entendem-se 

variáveis que estão sendo relacionadas com as razões para se utilizar certos instrumentos da 

contabilidade gerencial, e não geram uma postura de causalidade ou determinismo (por isso a 

utilização do termo antecedente, segundo o que preconiza LUFT e SHIELDS, 2003). 

 

A argumentação na qual os autores substanciaram seu estudo foi a seguinte (BAINES e 

LANGFIELD-SMITH, 2003, p. 675) 

[...] gerentes precisam de formas específicas de informação contábil gerencial que dão suporte as 
suas necessidades decisórias diante da incerteza ambiental crescente, e para oferecer assistência 
para que se possa monitorar o progresso com relação às suas escolhas estratégicas. A necessidade 
por um arranjo apropriado entre ambiente e sistemas organizacionais é o pressuposto que delineia 
muitas das pesquisas empíricas da contabilidade gerencial que utilizam a perspectiva 
contingencial. 

 

Para medir o ambiente utilizaram-se dos estudos de Lawrence e Lorsch (1967) e Khandwalla 

(1972) e, com relação à estratégia, da tipologia de Porter (1986). Constataram que quanto 

maior a competitividade ambiental, maior o foco das organizações em estratégias de 

diferenciação, influenciando inclusive o desenho organizacional, a tecnologia avançada de 

produção e as práticas contábeis gerenciais adotadas. 

 

 

2.3.5 Hansen e Van der Stede (2004) 

A pesquisa realizada por Hansen e Van der Stede (2004) buscou investigar quatro motivos 

essenciais pelos quais as empresas adotam o orçamento, seus antecedentes e outras 

características orçamentárias que potencialmente influenciam o desempenho orçamentário de 

acordo com as razões indicadas. Como motivos para se utilizar o orçamento, os autores 

optaram por trabalhar com as seguintes variáveis: planejamento de operações, avaliação de 

desempenho, comunicação de metas e formação da estratégia.  

 

Sua pesquisa se justifica pelo fato do orçamento ser um importante artefato contábil para 

controle gerencial e, apesar de haver um grande número de trabalhos internacionais que tem a 

pretensão de compreender como ele funciona, há poucos estudos que contemplam a finalidade 

orçamentária para planejamento operacional e formação da estratégia. 



 60 

 

Os antecedentes utilizados pelos autores foram os seguintes: ambiente externo, mais 

especificamente grau de competição, baseado na pesquisa de Khandwalla (1972), atrelado ao 

ambiente operacional (expresso no trabalho de GORDON e NARAYANAN, 1984); estratégia 

organizacional; estrutura (GORDON e NARAYANAN, 1984) e porte organizacional 

(MERCHANT, 1984), medido pelo número de funcionários da empresa em questão. 

 

Após realizar a estatística descritiva de cada item investigado, utilização das técnicas de 

correlação de Pearson e análise fatorial, os autores explicitaram as seguintes conclusões:  

[...] orçamento parece ser utilizado para avaliação de desempenho em grandes organizações [...]. 
Embora empresas que enfrentam maior competição parecem considerar o orçamento importante 
para comunicação de metas e formação da estratégia, as mesmas condições competitivas parecem 
afetar negativamente a importância dos orçamentos para avaliação de desempenho (HANSEN e 
VAN DER STEDE, 2004, p. 435). 

 

Outra observação proveniente desse estudo é que uma maior satisfação com todo o sistema 

orçamentário está positivamente associada com o desempenho dos orçamentos para 

planejamento operacional, avaliação de desempenho, comunicação de metas e formação da 

estratégia. Em síntese, o trabalho realizado pelos autores em questão ressalta o fato de que o 

orçamento desempenha diferentes papéis nas organizações e as conclusões de seu trabalho 

estão relacionadas às escolhas metodológicas realizadas, ou seja, “[...] primeiro, nós focamos 

em cada um dos elementos de razões para escolha do orçamento, e segundo, nós controlamos 

a relação entre os antecedentes, a importância e o desempenho de cada uma das razões como 

um sistema” (HANSEN e VAN DER STEDE, 2004, p. 417). 

 

 

2.3.6 Chenhall (2005) 

Chenhall (2005) continua sua linha de pesquisas abordando a teoria contingencial por meio 

desse novo estudo, que identifica uma dimensão-chave do sistema de medida de performance 

estratégica, a informação integrativa, como um instrumento que assessora os gerentes no 

alcance dos resultados estratégicos positivos. A capacidade integrativa da informação, 

segundo o autor, possui duas dimensões. A primeira, refere-se “[...] aos aspectos genéricos 

que envolvem a informação, que proporcionam uma compreensão de relações de causa-efeito 

entre operações, estratégia, metas, e entre diversos aspectos da cadeia de valor, incluindo 

fornecedores e consumidores” (CHENHALL, 2005, p.396). A segunda dimensão da 
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capacidade integrativa da informação consiste num componente de mensuração que provê 

medidas nas áreas financeiras, de clientes, de processos de negócios e inovação a longo prazo. 

 

O autor identificou organizações que empregam o Balanced Scorecard  para separá-las em 

grupos de análise distintos. Analisou, adicionalmente, a variável aprendizado organizacional, 

correspondendo aos processos de aquisição de informação e conhecimento, e como essas 

informações são distribuídas e interpretadas. A variável estratégia foi investigada segundo a 

tipologia de Porter (1986), com dimensões voltadas à diferenciação de produto (privilegiando 

a qualidade, dentre outros aspectos), e baixo preço de custo. 

 

O estudo desse autor contribui para explicar a natureza dos sistemas de medidas de 

desempenho estratégicas, tais como o Balanced Scorecard. Também desenvolve um modelo 

estrutural baseado nas teorias relacionadas à manufatura “[...] para mostrar o quanto que os 

sistemas de medida de desempenho estratégicos podem alinhar a indústria com a estratégia 

que leva à competitividade organizacional e aos resultados estratégicos”(CHENHALL, 2005, 

p. 397). 

 

 

2.3.7 Henri (2006) 

A literatura revela que existe uma forte associação entre a estratégia adotada, o nível de 

incerteza ambiental e a estrutura organizacional (CHANDLER, 1962; MILES e SNOW, 

1978). O trabalho de Henri (2006), além de coadunar com tal afirmativa, relaciona a 

estratégia, a estrutura e o sistema de controle gerencial. A dinamicidade ambiental em que as 

organizações estão inseridas não permite que os gestores administrem da mesma forma que o 

faziam no passado (MILLS, 1996). As forças externas são mutáveis e Morgan (1996, p. 69), 

nesse sentido, alerta para a presença de um ambiente onde a concorrência é acirrada, dizendo 

que  

[...] as organizações, como organismos da natureza, dependem, para sobreviver, da sua habilidade 
de adquirir adequado suprimento de recursos necessários ao sustento de sua existência. Nesse 
esforço, tais organizações enfrentam a competição de outras organizações e, uma vez que 
comumente exista a escassez de recursos, somente os mais adaptados sobrevivem. 

 

A pesquisa realizada por Henri (2006) objetivou investigar a relação entre o uso de sistemas 

de controle gerenciais e escolhas estratégicas, tais como orientação para o mercado, 
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capacidade empreendedora, capacidade de inovação e aprendizado organizacional. Utilizou, 

para tal, a abordagem contingencial de interação (DRAZIN e VAN DE VEN, 1985), 

relacionando as variáveis mencionadas com o desempenho percebido com relação ao volume 

de vendas, retorno do investimento e lucro, questionados de forma subjetiva em seu estudo. O 

autor argumenta que apesar das relações entre desempenho e as variáveis contingenciais 

terem demonstrado fragilidade nos estudos realizados a anteriori, a relação com o 

desempenho foi testada para “[...] contribuir com esse debate e expandir a literatura existente” 

(HENRI, 2006, p. 539). 

 

Como orientação para o mercado, o autor entende que é “[...] a ênfase organizacional nas 

necessidades expressas pelos consumidores e o desenvolvimento de uma filosofia de longo 

prazo baseada nas necessidades latentes dos clientes” (HENRI, 2006, p. 532). Por capacidade 

empreendedora, comenta ser “[...] a habilidade da empresa em renovar constantemente, inovar 

e tomar riscos construtivamente em seus mercados ou áreas de operação” (HENRI, 2006, p. 

532).  

 

Ainda com relação às escolhas estratégicas, Henri (2006, p. 532) cita que capacidade de 

inovação é o foco que se dá “[...] à noção da abertura da organização a novas idéias, produtos 

e processos, e sua orientação em direção à inovação”. Por fim, a última escolha estratégica 

abordada pelo autor é o foco em aprendizado organizacional, que se refere “[...] ao 

desenvolvimento de percepção, conhecimento e associações sobre ações passadas, a eficácia 

dessas ações e as futuras ações” (HENRI, 2006, p. 532). 

 

Para o desenvolvimento de sua pesquisa, o autor utilizou-se de estatística descritiva, 

Cronbach Alpha, análise fatorial e modelo de equação estrutural. Essa última técnica é 

utilizada por representar “[...] um conjunto de técnicas multivariadas que permitem o estudo 

simultâneo de diversas relações causais entre variáveis endógenas e exógenas” (MUELLER, 

1996 apud HENRI, 2006, p. 542). Suas conclusões sugerem que usar, de forma interativa, os 

sistemas de medidas de desempenho, promove e estimula as escolhas estratégicas. Ao invés 

de ser somente uma ferramenta gerencial, o sistema de controle gerencial pode contribuir para 

a concretização das diretrizes estratégicas tomadas como orientadoras do negócio. 

 

Outra conclusão proveniente do estudo em análise parece sustentar que a utilização dos 

sistemas de medidas de desempenho como forma de diagnóstico exerce uma pressão negativa 
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para o alcance das estratégias definidas. Uma observação adicional deve ser mencionada com 

relação ao desempenho: esse estudo demonstra que a tensão dinâmica, ou seja, o uso das 

medidas de desempenho tanto de forma interativa como diagnóstica, tem impacto positivo e 

significante sobre o desempenho propriamente dito.  

 

 

2.3.8 Hyvönen (2007) 

O trabalho dessa autora relaciona a performance organizacional às estratégias de foco ao 

cliente, às medidas de desempenho e à tecnologia da informação. Também abordando o 

conceito de arranjo ou encaixe contingencial (fit), seu estudo contribui para a literatura da 

contabilidade gerencial por usar “[...] o nível de tecnologia da informação utilizada pela 

empresa para ajudar a entender a relação entre medidas de desempenho e 

estratégia[...]”(HYVÖNEN, 2007, p. 344). 

 

Ela utiliza a taxonomia estratégica desenvolvida por Porter (1986, 1989), de estratégia de 

diferenciação, liderança em custo ou foco, que oferecem subsídios para vantagem competitiva 

no setor industrial. O interesse específico do estudo, no entanto, trata da investigação sobre 

“[...] que tipo de medidas de desempenho ajuda as estratégias de foco no consumidor a 

produzir alta performance”(HYVÖNEN, 2007, p. 347).  

 

Outro fato ressaltado pela autora é que a estratégia organizacional tem se valido de uma 

poderosa ferramenta para a consecução de seus objetivos, que é a tecnologia da informação. A 

rapidez com que as atividades operacionais são ligadas umas às outras traz uma vantagem da 

empresa com relação aos seus concorrentes, fazendo uso de gerenciamento da relação com o 

cliente (CRM), troca eletrônica de informações, internet e computadores capazes de 

armazenar grandes montantes de informações, processando-as com intensa velocidade. Logo, 

em situações ambientais mais dinâmicas, a tecnologia da informação avançada pode gerar um 

aumento do desempenho da empresa. 

 

Os dados dessa pesquisa foram coletados em indústrias finlandesas. Por meio de análise de 

correlação de Pearson, observou-se que “[...] a tecnologia da informação e a estratégia têm 

correlação positiva com o desempenho” (HYVÖNEN, 2007, p. 353). Por fim, a autora resume 

as conclusões de sua pesquisa em dois aspectos. Primeiramente, “[...] quando a empresa não 

segue uma estratégia com foco no cliente, os sistemas contábeis gerenciais contemporâneos 
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em combinação com tecnologia da informação avançada são relacionados com alto 

desempenho da empresa”(HYVÖNEN, 2007, p. 359). Em segundo lugar, os resultados 

indicam um arranjo contingencial, que contempla um melhor desempenho à medida que é 

respeitada a seguinte combinação: estratégia com foco no cliente e medidas de desempenho 

financeiras. 

 

 

2.3.9 Dekker, Groot e Schoute (2007) 

Os autores Dekker, Groot e Shoute (2007) realizaram uma investigação que encontrou uma 

associação entre as diferentes prioridades estratégicas, a incerteza ambiental, as competências 

do negócio, a tecnologia aplicada à tarefa e o uso de medidas de desempenho. Estratégia foi 

medida em conformidade com o preconizado por Porter (1986) e utilizado por diversos outros 

autores, relacionando o foco em diferenciação e em baixo custo. 

 

Com relação às competências do negócio, o constructo foi desenvolvido a partir da literatura 

em gestão estratégica, categorizando-as em competências tecnológicas, organizacionais e de 

mercado. Na seqüência, quanto à incerteza ambiental, utilizou-se da taxonomia desenvolvida 

por Khandwalla (1972) e resgatada por Baines e Langfield-Smith (2003), Gordon e Narayanan 

(1984) e outros. 

 

A respeito da tecnologia, mensurou-a em dois aspectos abordados por Perrow (1970), 

repetitividade da tarefa e conhecimento da tarefa. Adicionalmente, utilizou o porte 

organizacional como uma variável de controle e, por fim, as dimensões e medidas de 

desempenho foram listadas em financeiras e não financeiras, tais como vendas líquidas, 

volume de produção, a lealdade dos empregados e a satisfação dos mesmos, por exemplo. 

 

Apesar de suas limitações, como em qualquer estudo, os autores acreditam ter contribuído para 

a pesquisa contábil com base na abordagem contingencial. Constatou-se, por meio de sua 

pesquisa empírica, que  

[...] prioridades estratégicas precisam ser consideradas em conjunto com as competências do 
negócio requeridas para operar efetivamente as estratégias particulares, com o ambiente externo 
escolhido para operar, e com a tecnologia da tarefa que acompanha as prioridades estratégicas 
específicas (DEKKER, GROOT e SCHOUTE, 2007, p. 30). 
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A seguir, são explicitados os constructos da pesquisa em questão tomados por base para a 

presente investigação. Cabe ressaltar que todos os constructos são substanciados por pesquisas 

pioneiras e recentes em cada variável em análise, sendo citados os respectivos autores 

inclusive para possibilitar futuras comparações.  

 

 

2.4 Constructos desta Pesquisa com Relação à Abordagem Contingencial 
 

Observou-se, em virtude do embasamento teórico anteriormente relacionado, que a 

abordagem contingencial adota os princípios da abordagem sistêmica, enfatizando a empresa 

como um sistema aberto, cujas variáveis internas são influenciadas pelo ambiente, de forma 

interdependente. Adicionalmente, apóia-se na ausência de um melhor modelo de composição 

de artefatos contábeis, atrelando a variável desempenho como fator implícito na compreensão 

dos próprios fundamentos da teoria contingencial. À luz dessas considerações, os constructos 

desta pesquisa estão explicitados a seguir, respaldados pelos conceitos anteriormente 

elucidados. 

 

 

2.4.1 Fator Contingencial Ambiente 

Ambiente é considerado o fator contingencial externo à organização. Essa variável pode ser 

definida, segundo Chenhall (2003, p. 136), como sendo “[...] atributos particulares como 

intensa competição de preço de competidores potenciais ou existentes, ou a probabilidade de 

uma mudança na disponibilidade de materiais”. Alguns autores tratam o ambiente em seu 

aspecto mais comum, a incerteza, ligando-a com a estrutura organizacional (BURNS e 

STALKER, 1961 apud DONALDSON, 1999; LAWRENCE e LORSCH, 1967; PERROW, 

1972). Outros ampliam esse conceito, tratando inclusive de aspectos como turbulência, 

hostilidade, diversidade de produtos e/ou consumidores e complexidade, aspecto esse mais 

ligado à tecnologia (KHANDWALLA, 1972). Esse é parte do constructo tomado para a 

presente pesquisa com relação à variável ambiente. 

 

Em relação a essa variável, portanto, foi utilizada a taxonomia desenvolvida por  Khandwalla 

(1972), em que a definição desse fator contingencial apresenta-se mais ampla, e que foi 

resgatado mais recentemente também na pesquisa de outros autores, tais como Gordon e 

Narayanan (1984), Sharma (2002) e Hansen e Van der Stede (2004).  
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Na pesquisa em questão, utilizou-se uma adaptação dos instrumentos anteriormente 

mencionados, optando-se por explicitar variáveis que seriam mais fáceis de quantificar. Sendo 

assim, a variável ambiente abrange as características de estabilidade, previsibilidade e a 

rapidez de mudanças com relação a (a) atitudes da concorrência; (b) competição por mão-de-

obra; (c) competição por compra de insumos/componentes; (d) tecnologia aplicada ao 

processo produtivo; (e) restrições legais, políticas e econômicas do setor; e (f) gostos e 

preferências dos clientes do setor . 

 

 

2.4.2 Fator Contingencial Estrutura 

O primeiro fator contingencial interno controlável pela empresa a ser abordado pela pesquisa 

é a estrutura. O estudo em questão tomará como constructo de estrutura o grau de 

descentralização, por ser comumente aceito pelos pesquisadores da área contábil que 

basearam suas investigações nesse âmbito (GORDON e NARAYANAN, 1984; GUL e 

CHIA, 1994; SHARMA, 2002; JERMIAS e GANI, 2004). Um maior grau de 

descentralização refere-se a estruturas mais orgânicas, sendo que no sentido oposto, têm-se 

estruturas mais mecanicistas (BURNS e STALKER apud DONALDSON, 1999). 

 

A delegação de autoridade é questionada nos seguintes quesitos, em conformidade com 

estudos anteriores tomados como base para possibilitar futuras comparações: (a) com relação 

ao desenvolvimento de novos produtos; (b) contratação e demissão de pessoal; (c) seleção de 

investimentos considerados relevantes para a empresa; (d) alocação orçamentária e (e) 

decisões de preços. 

 

 

2.4.3 Fator Contingencial Tecnologia 

Com relação à variável tecnologia, também considerada um fator contingencial interno, o 

constructo utilizado baseou-se nos estudos de Hyvönen (2007) e Dekker, Groot e Schoute 

(2007). A tecnologia está sendo mensurada em duas dimensões, tecnologia da informação e 

tecnologia aplicada à manufatura especificamente, por se tratar de uma pesquisa com 

indústrias. Optou-se pelo uso do conceito de tecnologia da informação preconizado por 

Hyvönen (2007) pelo fato de utilizar tecnologia como sendo 
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[...] o uso de inovações de tecnologia da informação em geral. Esse constructo inclui troca de 
informações eletrônica, gerenciamento da cadeia de suprimentos, armazenamento de dados, 
gerenciamento da relação com o cliente ou contínua (CRM) e comércio eletrônico. (HYVÖNEN, 
2007, p. 353) 

 

Adicionalmente, optou-se por verificar se a empresa possui um sistema integrado (ERP). 

Além disso, cabe destacar a importância de conceitos pioneiros a respeito de tecnologia, 

postulados por Woodward (1965), Perrow (1972) e Thompson (1976). Enfatizam-se os 

conceitos de repetitividade da tarefa e conhecimento da tarefa, desenvolvidos por Perrow 

(1972), resgatados por Daft e Macintosh (1981) e Dekker, Groot e Schoute (2007). 

 

Nesse sentido, os indicadores da tecnologia da indústria aplicada ao processo produtivo 

referem-se a “(a) o grau de repetitividade das atividades da linha de produção, (b) quantas 

tarefas da linha de produção são as mesmas dia após dia; (c) quantas pessoas fazem tarefas 

diversificadas a maioria do tempo na linha de produção da empresa” do entrevistado 

(DEKKER, GROOT e SCHOUTE, 2007, p.46). 

 

 

2.4.4 Fator Contingencial Estratégia 

Outro fator contingencial interno controlável pela empresa é a estratégia. Pesquisadores sobre 

o tema (PORTER, 1986; MINTZBERG, 1995; HAMEL E PRAHALAD, 1995, entre outros) 

utilizam duas classificações para as estratégias, a saber, grupos estratégicos de empresas, mais 

comumente utilizado em estudos de Economia Industrial, e estratégias genéricas de empresas, 

mais abordadas na literatura sobre Teoria da Administração e Comportamento Organizacional 

(GIMENEZ, 2000). Portanto, procurou-se abordar as estratégias competitivas genéricas para a 

realização da presente pesquisa. 

 

Com relação ao constructo tomado por base na presente pesquisa, utilizou-se da tipologia 

estratégica formulada por Porter (1986) e resgatada por Hansen e Van der Stede (2004), 

devido à sua consistência teórica e aceitabilidade por pesquisadores da área contábil 

(GOVINDARAJAN, 1988, CHENHALL e LANGFIELD-SMITH, 1998; VAN DER STEDE, 

2000; JERMIAS e GANI, 2004, entre outros). Suas estratégicas genéricas se subdividem em: 

baixo custo (ou denominada liderança no custo total) e diferenciação.  
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A partir dessas estratégias, as unidades de negócio ou organizações têm a possibilidade de 

obter vantagem competitiva sustentável com relação a seus competidores. Cabe ressaltar que 

esses posicionamentos estratégicos foram formulados para indústrias, sendo que sua 

utilização na referida pesquisa apresenta-se em conformidade com a população em análise, ou 

seja, indústrias paranaenses. 

 

Os itens abordados para investigação da escolha estratégica da empresa são os seguintes: (a) 

ênfase na busca da alta qualidade do produto/serviço, muito maior do que a da concorrência; 

(b) oferecer suporte ao cliente do produto/serviço; (c) desenvolver características únicas do 

produto/serviço; (d) buscar uma imagem da marca muito melhor do que a da concorrência; (e) 

investir em Pesquisa e Desenvolvimento muito mais do que a concorrência e, por fim (f) 

buscar um preço de venda muito menor do que o da concorrência (HANSEN e VAN DER 

STEDE, 2004; GORDON e NARAYANAN, 1984). 

 

Uma estratégia de baixo custo (ou liderança no custo total) é aquela adotada por empresas que 

buscam a redução de custo como seu objetivo maior. Esse enfoque  

[...] exige a construção agressiva de instalações em escala eficiente, uma perseguição vigorosa de 
reduções de custo pela experiência, um controle rígido do custo e das despesas gerais, que não seja 
permitida a formação de contas marginais dos clientes, e a minimização do custo em áreas como 
P&D, assistência, força de vendas, publicidade, etc (PORTER, 1986, p.50).  

 

Essa liderança em baixo custo pode exigir reinvestimentos em equipamentos e instalações 

para que se persigam custos ainda menores no decorrer dos anos seguintes à sua aquisição, 

mantendo seu posicionamento estratégico. Algumas empresas que aplicaram esse 

posicionamento estratégico de modo bem-sucedido foram a Du Pont, a Texas Instrument e a 

Black and Decker (PORTER, 1986).  

 

No sentido oposto, uma estratégia de diferenciação demanda que a empresa que a adote 

procure ser diferenciada, única aos olhos dos seus consumidores. Essa diferenciação pode ser 

obtida por meio de vários aspectos: imagem da marca, serviços, tecnologia incorporada, 

qualidade percebida, entre outros. Porter (1986) cita a Caterpillar Tractor como um exemplo 

de empresa bem-sucedida que adota o posicionamento estratégico de diferenciação, pois ela é 

vista pelos seus clientes como uma empresa que oferece alta qualidade não somente em 

termos de peças, mas também em toda a sua rede de revendedores.  
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É importante ressaltar que o fato de a empresa adotar uma estratégia de diferenciação não 

significa necessariamente um descuido com relação aos seus custos; contudo, esse não é o 

alvo principal das diretrizes norteadoras da empresa. Destaca-se também que ambas as 

estratégias criam posição defensável com relação às cinco forças competitivas de mercado 

definidas por Porter (1986), embora de modo diferente (Quadro 2). Ao se defenderem das 

forças competitivas de mercado, tendem a alcançar retornos acima da média no ramo 

industrial ao qual pertencem. 

 
 

Quadro 2 – Posições Estratégicas Genéricas e suas Relações com as Forças Competitivas de Mercado 

Forças 
Competitivas de 

Mercado 

Estratégia de Baixo Custo Estratégia de Diferenciação 

Concorrentes Custos mais baixos significam a 
possibilidade de obtenção de 
retornos depois que seus 
concorrentes tenham consumido 
seus lucros na competição.  

Proporciona isolamento contra a rivalidade 
competitiva devido à lealdade dos consumidores 
com relação à marca como também à conseqüente 
menor sensibilidade ao preço. 

Compradores  Compradores só podem exercer seu 
poder para baixar os preços ao nível 
do concorrente mais eficiente. 

Fornecedores  Maior flexibilidade para enfrentar 
os aumentos de custo dos insumos. 

Proporciona margens mais altas, com as quais é 
possível lidar com o poder dos fornecedores e 
claramente ameniza o poder dos compradores, 
dado que lhes faltam alternativas comparáveis, 
sendo assim, menos sensíveis aos preços. 

Entrantes 
Potenciais 

Proporciona barreiras de entrada 
substanciais em termos de 
economias de escala e vantagens de 
custos. 

A lealdade resultante do consumidor e a 
necessidade de um concorrente superar a 
supremacia colocam barreiras de entrada. 

Produtos 
substitutos 

Oferece posição favorável com 
relação aos produtos substitutos de 
seus concorrentes na indústria. 

A empresa que se diferencia para obter a lealdade 
do consumidor deverá estar mais bem posicionada 
em relação aos substitutos do que a concorrência. 

Resultado Retorno acima da média da concorrência 

Fonte: Adaptado de Porter (1986, p. 50- 52) 

 

 

2.4.5 Fator Contingencial Porte da Empresa 

O último fator contingencial interno à organização a ser considerado no presente estudo é o 

porte organizacional. Tal variável foi abordada em outros estudos, tais como em Merchant 

(1984), e resgatada por Hansen e Van der Stede (2004) que mede a variável porte pelo 

número de funcionários em tempo integral na empresa. No entanto, dois fatores que implicam 

em limitações na análise do porte organizacional pelo número de funcionários foram levados 

em consideração pela autora deste estudo.  

 

Uma primeira ressalva se refere ao fato de grande número de indústrias no Brasil, de modo 

geral, optarem por terceirizar sua mão-de-obra, inclusive em termos operacionais. Em 
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segundo lugar, pode-se constatar que indústrias com alto grau de automação podem 

apresentar reduzido número de funcionários e alto volume de faturamento, sendo a variável 

em questão pouco representativa, resultando em um equívoco classificar tais indústrias como 

de pequeno porte, por exemplo, em virtude exclusivamente desse quesito. 

 

Sendo assim, apesar de grande número de estudos que abordam essa variável admitirem tal 

limitação, optou-se, no estudo em questão, em inovar e tomar como constructo da variável 

porte o faturamento operacional bruto anual, segundo classificação do BNDES (2007), 

estabelecido no Quadro 3. O porte organizacional está representado na questão número 5 do 

questionário apresentado no Apêndice 2, perguntando-se a categoria em que a empresa se 

encontra em função do faturamento bruto anual no último ano (2006), conforme instruções do 

BNDES (2007).  

 

Quadro 3 – Classificação de porte de empresa aplicável à indústria 

Classificação Critério adotado 

Microempresas Receita operacional bruta anual ou anualizada até R$ 1.200 mil (um milhão e duzentos 
mil reais).  

Empresas de 
Pequeno Porte 

Receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 1.200 mil (um milhão e 
duzentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 10.500 mil (dez milhões e quinhentos mil 
reais). 

Empresas de Médio 
Porte 

Receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 10.500 mil (dez milhões e 
quinhentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 60 milhões (sessenta milhões de reais). 

Empresas de Grande 
Porte 

Receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 60 milhões (sessenta 
milhões de reais). 

Fonte: BNDES (2007) 

 
 

 

2.4.6 Arranjo Contingencial – Relacionamento com o Desempenho 

Chenhall (2003), ao citar o trabalho de Drazin e Van de Ven (1985) comenta que estudos 

baseados na abordagem contingencial podem ser classificados em 3 tipos: seleção, interação e 

sistemas. Em síntese, estudos de seleção são aqueles cujo objetivo seria examinar a relação 

entre fatores contingenciais e aspectos do sistema de controle gerencial, sem relacionamento 

com desempenho.  

 

Por outro lado, estudos classificados como de interação tem a pretensão de verificar de que 

forma o contexto organizacional (por meio de um número limitado de variáveis em análise) 

modera a relação entre o sistema de controle gerencial e o desempenho. Por fim, estudos 
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denominados como sistemas seriam aqueles que combinam múltiplos aspectos de sistemas de 

controles e dimensões de contexto, de forma a relacioná-los com o desempenho. 

 

A pesquisa em questão, por se tratar de uma investigação que tem a pretensão de se classificar 

como abordagem contingencial de sistemas, leva em consideração as conclusões de estudos 

como o de Gordon e Smith (1992), que relatam a importância da composição do sistema de 

controle gerencial e seu relacionamento com o desempenho organizacional. Logo, ao menos 

um indicador de desempenho deve estar presente como constructo. 

 

Para realizar tal associação, optou-se por trabalhar com medidas de desempenho relacionadas 

ao orçamento e à organização. Com relação ao orçamento, ressalta-se o grau de satisfação 

com o sistema orçamentário atual (a) ao auxiliar o gerenciamento da empresa, (b) ao auxiliar 

na tomada de decisão operacional, de curto prazo, e (c) ao auxiliar na tomada de decisão 

estratégica, de longo prazo (HANSEN e VAN DER STEDE, 2004). 

 

As métricas utilizadas para avaliação de desempenho organizacional baseiam-se em 

indicadores conhecidos pelos analistas financeiros: rentabilidade sobre o patrimônio líquido e 

rentabilidade sobre o investimento. O primeiro indicador, utilizado em pesquisas anteriores, 

tais como em Frezatti (2005), apura o retorno do acionista/proprietário da empresa, 

viabilizando comparações entre investimentos distintos. O segundo, por sua vez, contempla o 

lucro líquido que o ativo da empresa gerou no período em análise. Ao abordar o lucro líquido 

com relação aos investimentos totais, cabe ressaltar a crítica mencionada por Silva (2006, 

p.191), 

Por investimentos totais, neste contexto, devemos entender o ativo total. Para um aprimoramento 
no índice, deveríamos excluir do ativo total os ativos não operacionais. Do mesmo modo, 
deveríamos excluir do lucro líquido o efeito das despesas e receitas não operacionais. Entretanto, é 
fundamental que o analista esteja atento à relevância dos valores que não sejam de cunho 
operacional, para evitar preciosismos inúteis. 

 

No entanto, apesar de suas limitações, a escolha metodológica por esses indicadores de 

desempenho deu-se por expressarem, ainda que de maneira restrita, o grau de êxito 

econômico da empresa (MATARAZZO, 2003). Adicionalmente, Henri (2006, p.542) 

comenta que “Como muitos autores argumentam (por exemplo, DESS E ROBINSON, 1984; 

VENKATRAMAN E RAMANUJAM, 1987), em termos de consistência de validação e 

confiança na avaliação de desempenho, nem medidas objetivas, nem subjetivas são 

superiores”.  
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Por fim, a relação que se pretende estabelecer, no presente estudo, tem o intuito de responder 

aos anseios da contabilidade no que se refere à maior exploração da situação posta no tocante 

à contabilidade gerencial atualmente. Pretende-se relacionar as variáveis ambiente, estrutura, 

estratégia, porte e tecnologia isoladamente e depois em conjunto, de maneira interativa, com o 

sistema orçamentário e o desempenho, de forma a identificar agrupamentos que permitam 

inferir sobre a relação entre elas. No tópico a seguir, são estabelecidas as bases conceituais 

para o sistema orçamentário e seus atributos. 
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3 O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO: ARTEFATO CONTÁBIL PARA CONTROLE 
GERENCIAL 

 

 

Para que empresas sejam bem sucedidas, torna-se fundamental que a administração realize 

adequado planejamento para conseguir que as pessoas componentes da organização 

desempenhem atividades condizentes com os objetivos dos gestores. O alcance do alvo 

desejado é exposto por meio da comparação dos resultados alcançados e os pretendidos, 

possibilitados por processos de controle. Contudo, controle e autonomia são conceitos 

conflitantes e a escolha do modelo de gestão determina a solução ótima entre eles.  

 

Nesse contexto, sendo imprescindível a duas funções organizacionais essenciais ao gestor, o 

planejamento e o controle, emerge o orçamento como artefato contábil, que possibilita o 

direcionamento dos objetivos de longo prazo em um período de curto prazo, revelando a 

missão da empresa nos níveis táticos e operacionais. Devido à sua importância, necessário se 

faz conhecer seu conceito, etapas e atributos do sistema orçamentário, que serão expostos na 

seqüência. 

 

 

3.1 Conceito e Origem do Orçamento 
 

O orçamento pode ser compreendido como um instrumento contábil que auxilia nos processos 

de planejamento e controle organizacionais. Pode ser definido como um plano que estabelece 

necessidades de investimentos e financiamentos para um cenário projetado da empresa 

(WESTON e BRIGHAM, 2000). Conforme Frezatti (2006, p. 44), o orçamento é “um dos 

pilares da gestão e uma das ferramentas fundamentais para que o accountability, a obrigação 

dos gestores de prestar contas de suas atividades, possa ser encontrado”. Logo, o orçamento 

oferece sustentabilidade às organizações diante da competitividade, abertura de mercados e 

necessidade constante de adaptação aos fatores mercadológicos. 

 

Elaborar o orçamento em uma empresa significa a tentativa de traduzir antecipadamente as 

ocorrências futuras, sondadas para o próximo exercício social ou períodos superiores a esse 

(SCHUBERT, 2005). O sistema orçamentário, por conseguinte, pode ser entendido como a 
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maneira pela qual o orçamento é utilizado na organização, transformando entradas (dados) em 

saídas (informações) úteis para o gerenciamento da empresa.  

 

As entradas de um sistema orçamentário podem ser definidas como os fatores que 

influenciam o seu funcionamento (premissas), que podem ser internos e passíveis de alteração 

pelas pessoas que compõem a organização, e externos, que são restrições impostas pelo 

ambiente organizacional (HOFSTEDE, 1967). As saídas do orçamento podem ser 

consideradas como os efeitos na lucratividade do negócio e sobre o bem-estar das pessoas que 

trabalham na empresa.  

 

Sendo assim, para que uma empresa possa desempenhar suas funções, ela deve possuir uma 

visão estratégica que norteia os componentes organizacionais. Essa visão estratégica deve ser 

condizente com o ambiente externo da organização e com os anseios dos acionistas da 

empresa. No âmbito interno, a organização determina os processos e os produtos que serão 

feitos para atender aos clientes diante dos suprimentos dos fornecedores. Deve-se ressaltar, 

portanto, que os componentes organizacionais atuam diante de uma determinada estrutura, 

sistema de informação, procedimentos e documentações específicas à organização em 

questão. Observa-se que essa visão organizacional trata a empresa como um sistema vivo e 

dinâmico. 

 

Destarte isso, percebe-se que o orçamento é um componente do sistema de informação 

gerencial. Hofstede (1967, p. 15) relata que “orçamentos são baseados em padrões, 

financeiros e pré-financeiros, tais como: quantidades, horas, percentagens, níveis de 

qualidade. Padrões são os tijolos sobre os quais a estrutura orçamentária é construída”.  Esse 

mesmo autor comenta que a origem da palavra orçamento provém do francês bougette, que 

significa uma bolsa de couro ou bolsa de tamanho grande, que viajantes de séculos anteriores 

usualmente penduravam nas selas dos seus cavalos. A chamada bougette do tesoureiro 

antecede a pequena pasta de couro na qual os ministros das finanças de países como a 

Inglaterra e Holanda ainda apresentavam seu plano financeiro anual para o estado na década 

de 60. Dessa forma, o orçamento era entendido como um plano governamental, tendo seus 

conceitos transferidos para organizações privadas e indivíduos.  

 

O orçamento “[...] é uma forma de desenvolvimento do planejamento e das políticas 

organizacionais considerando recursos e restrições” (SHIM e SIEGEL, 2005, p. 23). Envolve 
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a elaboração de cenários e principalmente a habilidade de comunicar adequada e 

detalhadamente às posições hierárquicas mais baixas sobre o que delas é esperado. Sua 

importância na academia é tal que diversos pesquisadores têm abordado esse tema em suas 

pesquisas na contabilidade gerencial (MERCHANT, 1984; GOVINDARAJAN, 1986, 1988; 

SHARMA, 2002; COVALESKI et al, 2003; HOPE e FRASER, 2003, entre outros), apesar de 

o cenário brasileiro apresentar escassez de estudos nessa área. 

 

Merchant (1984), por exemplo, em seu estudo relacionando o orçamento com variáveis 

contingenciais, defende a hipótese de que departamentos com tecnologias de produção que 

são relativamente rotineiras e repetitivas tendem a dar maior ênfase em orçamento formal. 

Govindarajan (1986) realizou uma pesquisa que, mediante uma investigação com centros de 

responsabilidade gerenciais, identificou a relação existente entre a variável ambiental, 

participação no sistema orçamentário e atitudes e desempenho gerenciais. Seu estudo revela 

que uma maior participação orçamentária reduz a propensão dos gestores a serem negligentes 

diante de condições de alta incerteza, mas quando se está diante de baixa incerteza isso não 

ocorre. Sua pesquisa apresenta além da relevância teórica, importância prática, pois é salutar 

destacar a constatação de seu estudo de que os responsáveis pelos sistemas orçamentários não 

devem se expor à alta participação dos funcionários indistintamente. Há ocasiões (situações 

ambientais) em que se aconselha a esse procedimento; outras, não.  

 

O mesmo autor verificou a associação existente entre a estrutura organizacional, orçamento e 

outra variável situacional, a estratégia (GOVINDARAJAN, 1988). Essa pesquisa buscou 

diferenciar três mecanismos administrativos, a saber: estilo de avaliação orçamentária, uma 

variável do sistema de controle; descentralização, uma variável organizacional estrutural; e 

lócus de controle da gerência geral de uma unidade estratégica de negócios, uma variável de 

característica de gestão. Como contribuições desse estudo, verifica-se que os mecanismos 

supracitados foram analisados em conjunto, sob uma perspectiva integrada, utilizando-se de 

análise multivariada de dados, respeitando as diferenças de estratégias competitivas nas 

unidades estratégicas de negócios. 

 

A pesquisa de Sharma (2002) relacionou o ambiente, o porte e a estrutura organizacional e as 

características do sistema orçamentário em hotéis. Esse autor descobriu que a influência das 

variáveis contextuais nas características do sistema orçamentário foi verificada pois o porte do 

hotel e sua estrutura organizacional possuem um efeito significativo nos atributos do 
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orçamento. Além disso, diferentes dimensões da incerteza ambiental provocam diferentes 

efeitos na constituição orçamentária, bem como na estrutura organizacional. Tal estudo pode 

ser ratificado ou não por meio da pesquisa empírica em questão. 

 

Covaleski et al (2003) realizaram uma revisão teórica das pesquisas em contabilidade 

gerencial que abordam o orçamento, dividindo-as em três perspectivas: econômica, 

psicológica e sociológica. Sob a perspectiva econômica, o orçamento tem sido estudado pela 

ótica do conflito de agência, entre empregadores e empregados, subentendendo uma 

racionalidade econômica perfeita da utilização do orçamento sob o ponto de vista de custo-

benefício. Por outro lado, abordando o orçamento sob a teoria social psicológica, o foco tem 

sido no subordinado, refletindo sobre os efeitos do orçamento nos estados mentais 

individuais, comportamentos e desempenhos dos indivíduos na organização. Já as pesquisas 

que abordam o orçamento sob a perspectiva sociológica, tratam-no sob o foco da organização 

e suas subunidades, relacionando a teoria contingencial ou institucional no seu 

desenvolvimento. O que importa, nesse caso, é a influência do orçamento no processo de 

tomada de decisão, diante de outros fatores que influenciam o planejamento e o controle 

organizacional.  

 

Um fator que deve ser ressaltado ao se tratar de orçamento é que o estabelecimento de metas 

fixas pelo orçamento pode trazer um engessamento da organização, ocasionando problemas 

de gestão ao invés de facilitá-la. Nesse sentido, Hope e Fraser (2003) centralizaram suas 

pesquisas na tentativa de descobrir se haveria uma alternativa para o orçamento e caso 

houvesse um melhor modelo, quais os aprendizados a respeito de sua implementação. 

Baseando-se nas idéias de que o orçamento é um mal desnecessário, sendo uma ferramenta de 

repressão ao invés de contribuir para a inovação, os autores afirmam que a sua utilização 

agrega pouco valor apesar de ser um processo dispendioso às organizações. Removendo o 

orçamento das organizações “[...] transfere-se a responsabilidade pelo pensamento estratégico 

e tomada de decisão do centro para as pessoas próximas ao cliente” (HOPE e FRASER, 2003, 

p. 119). Essa descentralização gera um aumento de autonomia, liberdade de decisão e 

incentiva o comportamento ético dos componentes organizacionais. 

 

Por fim, Otley (1994) observa, em seu estudo, que os controles gerenciais devem privilegiar 

um contexto organizacional além da racionalidade econômica, que requer flexibilidade, 

adaptação e um ambiente de contínuo aprendizado. A lógica da utilização do orçamento nem 
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sempre é determinada pelo fato deste possibilitar uma melhor eficiência e eficácia no alcance 

dos resultados econômicos. Por conseguinte, é necessário investigar o sistema orçamentário 

como pertencente a um outro sistema maior, a organização e seus fatores intervenientes, 

parecendo oportuno evidenciar esse artefato contábil como sendo influenciado pelas variáveis 

contingenciais que direcionam as suas características. 

 

 

3.2 Atributos do Sistema Orçamentário  

 

Os atributos, ou características do sistema orçamentário, serão abordados em três dimensões 

pela pesquisa em questão. A primeira dimensão refere-se aos componentes do orçamento, 

mais especificamente à existência ou não de elementos do planejamento orçamentário. A 

segunda dimensão a ser considerada é a utilização da técnica de orçamento contínuo, para 

atualizar os dados existentes. A última dimensão dos atributos ou características do sistema 

orçamentário refere-se às razões para o seu uso. Os tópicos a seguir explicitarão tais 

conceitos. 

 

 

3.2.1 Componentes do Orçamento 

Segundo Lunkes (2003, p. 27), “o sistema orçamentário envolve a elaboração de planos 

detalhados e objetivos de lucro, previsão de despesas dentro da estrutura dos planos e 

políticas existentes e fixação de padrões definidos de atuação para indivíduos com 

responsabilidades de supervisão”. O orçamento, por conseguinte, trata de um instrumento de 

planejamento de curto prazo, estabelecendo metas que direcionam operacionalmente a 

estratégia da empresa (WELSCH, 1983). 

 

O orçamento deve ser elaborado iniciando-se pelo estabelecimento dos chamados princípios 

gerais de planejamento orçamentário (Figura 8). São as leis que regem o comprometimento da 

administração com a gestão da empresa como um todo, envolvendo a comunicação integral, o 

reconhecimento do esforço de cada funcionário e de equipes como um todo, o 

acompanhamento dos resultados, a orientação por objetivos, entre outros.  
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Figura 8 – Componentes do sistema orçamentário e sua seqüência 

Fonte: Frezatti (2006, p. 46) 

 

Cabe ressaltar que os princípios gerais do planejamento devem estar claros e serem 

respeitados, pois de nada adianta a utilização de planilhas orçamentárias sofisticadas, 

simuladas em cenários distintos com o emprego de técnicas de análise qualitativas e 

quantitativas, se não houver o comprometimento dos componentes organizacionais para a 

condução das atividades empresariais em rumo ao alcance dos objetivos ali explicitados. O 

responsável pelo controle orçamentário, por exemplo, deve prover feedback aos colaboradores 

não somente no sentido de justificar as variações desfavoráveis apresentadas, mas também de 

exaltar as variações positivas reveladas pelos centros de responsabilidade. A avaliação 

visando o controle orçamentário deve possibilitar que o orçamento seja um instrumento de 

aprendizagem organizacional, de auto-avaliação, realimentando o sistema como um todo. 

Exige-se, portanto, uma postura de integração e envolvimento conjunto. 

 

Na seqüência, antes da elaboração do orçamento propriamente dito, são estabelecidas as 

diretrizes, os cenários e as premissas orçamentárias. Diretrizes são os direcionamentos 

fornecidos pela alta administração, traduzindo o planejamento estratégico da empresa em 

ações para as diversas hierarquias organizacionais. Estabelecer cenários seria o mesmo que 
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analisar as condições políticas, econômicas, mercadológicas, legais, entre outras, que podem 

afetar a execução do orçamento no período analisado. Frezatti (2006) ressalta que as 

premissas orçamentárias são os pressupostos estabelecidos consensualmente em termos de 

atividades operacionais (estrutura organizacional, por exemplo), de estruturação (critérios de 

decisão utilizados, tais como moeda e período de tempo), e econômico-financeiras (taxa de 

juros, inflação, entre outras). Essas etapas que antecedem a elaboração do orçamento são de 

extrema importância pois são a base fundamental para a construção do instrumento contábil, 

sem as quais não há a correta comunicação do planejamento estratégico da empresa. 

 

De forma sucinta pode-se afirmar que o sistema orçamentário inicia-se com a captação da 

missão e objetivos corporativos (estratégicos), construindo cenários (em conformidade com 

variáveis como o PIB- Produto Interno Bruto previsto para situações otimistas, pessimistas e 

mais prováveis, por exemplo) e premissas (dados que servirão de diretrizes) para a elaboração 

dos planos subseqüentes. Em seguida, tem-se a elaboração do orçamento em suas fases 

operacional e financeira. Operacionalmente, o orçamento é dividido em Plano de Marketing, 

Plano de Suprimentos, Produção e Estocagem (PSPE), Plano de Investimentos no Ativo 

Permanente e Plano de Recursos Humanos.  

 

No Plano de Marketing, também chamado de previsão de vendas, são estabelecidos os 

volumes físicos de vendas por tipo de produto, área geográfica, descontos permitidos para 

concessão, prazos, entre outros fatores relacionados à atividade comercial e mercadológica 

como um todo. Esse plano irá direcionar os demais pois a partir do momento em que são 

estabelecidas metas para vendas, a produção e estocagem devem ser condizentes para o 

atendimento do mercado, os funcionários devem ser contratados e treinados para oferecer 

serviços para os clientes previstos, entre outros fatores. Enfatiza-se que a estimativa das 

quantidades de vendas previstas não é tarefa fácil de ser realizada. Para tal, utiliza-se de 

técnicas quantitativas e qualitativas que auxiliem o gestor na previsão orçamentária 

(SOBANSKI, 2000). Como técnicas quantitativas, pode-se observar a utilização de dados 

históricos e previsão partindo de média simples, média móvel, regressão linear, ou séries 

temporais. Por outro lado, qualitativamente, serve-se de técnicas como pesquisa de mercado, 

projeção de cenários, painel de consenso, brainstorming, dentre outras. 

 

Numa próxima etapa tem-se o orçamento de produção, também chamado de Plano de 

Suprimentos, Produção e Estocagem (PSPE) que demanda o conhecimento do quanto deve 
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ser produzido em função do que já está estocado no momento do orçamento, o valor e 

quantidade de matérias-primas e materiais indiretos necessários para a industrialização. 

Também se refere ao orçamento de mão-de-obra indireta (em função da produtividade e valor 

incluindo encargos e outros benefícios) e custos indiretos de fabricação envolvidos na 

atividade produtiva. Importante se faz mencionar que o orçamento ou plano de produção 

depende também das características próprias do armazenamento dos materiais em questão, da 

capacidade ótima e dos lotes econômicos de produção, do número de etapas do processo 

produtivo, entre outros atributos peculiares a cada organização (WELSCH, 1983; FREZATTI, 

2006). Sobanski (2000) reitera a importância desse plano pois considera, dentre outros 

aspectos, que pode-se haver uma mensuração de possíveis desperdícios, bem como qualidade 

do processo produtivo. 

 

O Plano de Recursos Humanos visa adequar o número de funcionários via contratações, 

desligamentos e remanejamentos, bem como a qualidade desses, oferecendo treinamentos e 

consultorias aplicadas na área. Tal orçamento tem conexão estreita com a estrutura 

organizacional da empresa, o número de departamentos e seus níveis hierárquicos. As demais 

despesas administrativas e gerais devem ser previstas em termos orçamentários. Algumas 

premissas podem ser utilizadas para o desenvolvimento do orçamento de despesas, 

representadas 

[...] - como um painel dos aumentos periódicos (normalmente mensais) previstos para as despesas 
serem orçadas; 
- como uma série de indicadores de correção de preços, caso se adote o conceito de orçamento 
corrigido a partir de dados fixos como base de indexação; 
- como fatores de ajustes em relação aos dados-base, que podem significar tanto variações de 
preços como de produtividade; 
- como dados percentuais ou relativos para identificar sazonalidades, participações e reduções 
mensais esperadas; 
- como valores-base para referenciais cálculos posteriores, mormente para as despesas 
semivariáveis e estruturadas.(PADOVEZE, 2003, p. 243) 

 

O Plano de Investimentos no Ativo Permanente determina as aquisições, vendas e 

manutenções que devem ser realizadas tanto em outras empresas (investimentos), diferido, 

como em máquinas, equipamentos e outros itens de investimento permanente (FREZATTI, 

2006). Esse orçamento é normalmente requerido quando se necessita realizar modernização, 

substituição ou ampliação dos itens imobilizados, ativos que geram recursos para a empresa 

por um período de longo prazo. Esses sofrem depreciação no decorrer do tempo e sua 

aquisição depende não somente de análises positivas de técnicas de avaliação de 

investimentos, tais como TIR- Taxa Interna de Retorno e VPL – Valor Presente Líquido do 
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dispêndio a ser realizado, mas também de outras análises que extrapolam o benefício 

financeiro, tais como número de empregos gerados (perspectiva de resultados sociais), e 

desejo do proprietário da organização (perspectiva comportamental), por exemplo. 

 

Em termos de plano financeiro, o sistema orçamentário contempla as demonstrações 

contábeis projetadas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Fluxo 

de Caixa. Por meio desses instrumentos, pode-se verificar as situações financeira, estrutural e 

econômica da empresa, previstas em função do planejamento estratégico definido a priori. 

Através do sistema orçamentário, permite-se efetuar análises de composição do 

endividamento, perfil da dívida, liquidez, posição de caixa, necessidade de capital de giro, 

lucratividade, rentabilidade sobre o investimento realizado. Podem ser conduzidos para 

constatação da eficiência e eficácia dos direcionamentos fornecidos e, caso não tenham sido 

alcançados, viabilizam posteriores redirecionamentos necessários, possibilitando a avaliação 

de todo o sistema orçamentário.  

 

À luz dessas considerações, demonstra-se que o orçamento, independentemente de sua 

composição, pode ser utilizado por múltiplas razões. Trata-se de um importante artefato 

contábil, auxiliando o gestor na condução organizacional, tanto em termos de planejamento 

quanto na realização do controle do que foi realizado. Sendo assim, os atributos do sistema 

orçamentário podem ser entendidos como os componentes que formam o orçamento da 

empresa, caracterizados como a presença, em maior ou menor grau, do estabelecimento de 

premissas, plano de marketing, plano de produção, suprimentos e estocagem, plano de 

recursos humanos, plano de investimentos no ativo permanente e demonstrações financeiras 

projetadas (FREZATTI, 2005), e a aplicação de rolling forecasting, traduzido por técnica de 

orçamento contínuo. Adicionalmente, será abordada a outra vertente dos atributos do sistema 

orçamentário, ou seja, as múltiplas razões para a sua utilização, aspecto contemplado nos 

estudos de Sharma (2002) e Hansen e Van der Stede (2004). 

 

 

3.2.2 Aspecto Referente ao Orçamento Contínuo 

O orçamento, de forma sumarizada, é a materialização (quantificação) da decisão antecipada 

sobre itens que envolvem o ciclo operacional da empresa, sendo estabelecidas metas para 

nortear suas atividades (WELSCH, 1983). À medida que se têm parâmetros de 

comparabilidade (real x orçado), pode-se verificar se o planejamento da empresa está 
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ocorrendo de forma coesa. Por conseguinte, as análises das variações orçamentárias permitem 

ajustes nos processos internos da empresa, bem como identificação de metas que podem ter 

sido subavaliadas ou super-avaliadas. 

 

O sistema orçamentário deve envolver etapas de planejamento, execução e controle para 

posteriores redirecionamentos, se necessários, e pode ser considerado como “[...] a única 

abordagem sistemática e concreta até agora desenvolvida para dar maior certeza e coesão ao 

processo de administração – de maneira coordenada e prática” (WELSCH, 1983, p. 49). 

Diante das alterações ambientais, deve ser revisto constantemente visto que deve servir para 

possibilitar uma melhor utilização de caixa, necessidade eventual de antecipação de recursos, 

avaliar a viabilidade financeira de planos estabelecidos pela organização e facilitar o controle 

por meio de cobrança de resultados.  

 

Nesse sentido, para possibilitar uma revisão orçamentária visando a atualização com as 

variáveis mutáveis que envolvem a organização, existe a técnica do orçamento contínuo. “Em 

inglês, o nome desse tipo de orçamento é rolling forecasting. Ele é usado, normalmente, 

dentro de empresas multinacionais e firmas de auditoria”(ELDENBURG e WOLCOTT, 2007, 

p. 391).  

 

Lunkes (2003) revela que o orçamento contínuo é adotado normalmente por empresas que 

possuem um ciclo de vida de seus produtos mais curto e possuem dificuldade em se adaptar 

ao orçamento anual, fixo. No entanto, de forma mais ampla, o orçamento contínuo parece ser 

mais utilizado em organizações inseridas em ambientes de rápidas mudanças. Portanto, ao 

adicionar a cada ciclo um novo período (podendo ser de um mês, um trimestre ou um 

semestre), o orçamento é atualizado periodicamente, sendo mais adaptado à nova realidade. 

Segundo Eldenburg e Wolcott (2007, p.391), “os orçamentos contínuos refletem os resultados 

mais recentes e também incorporam alterações significativas que ocorrem nas estratégias 

comerciais, nos planos operacionais e na economia”. 

 

Lunkes (2003, p.90) argumenta que o orçamento contínuo possui ao menos três grandes 

vantagens, a saber: “[...] facilidade em orçar períodos menores, de forma contínua e no menor 

tempo; incorporação de novas variáveis e resulta em um orçamento mais preciso e detalhado”. 

Essa técnica, que se baseia em prazo movente, minimiza as desvantagens de se utilizar um 

ano como um período muito longo para planejamento orçamentário diante das mudanças em 
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que as empresas se inserem, possibilitando revisões orçamentárias mais ajustadas à realidade 

organizacional. 

 

 

3.2.3 Finalidades de Uso do Orçamento 

Sharma (2002), em seu estudo, defende que os atributos do sistema orçamentário podem ser 

caracterizados, de maneira geral, de acordo com sua freqüência e amplitude. Com relação à 

freqüência, deve-se observar o número de vezes em que as previsões de curto e longo prazos 

são realizadas na organização, como também a periodicidade dessa previsão, ou seja, se 

abrange um período semanal ou anual. A freqüência de previsão pode caracterizar um sistema 

orçamentário mais adaptável à realidade, ajustando-se constantemente, ou mais rígido com 

relação às metas pré-fixadas. 

 

Outro fator que pode caracterizar o sistema orçamentário refere-se à amplitude, ou extensão 

do seu uso, buscando atender funções específicas. Sharma (2002, p.116) comenta que são as 

seguintes funções do orçamento que podem ser enfocadas, dependendo do tipo de 

organização a que se refere: “[...] comunicação, avaliação de performance, controle e 

previsão”. O enfoque que as organizações atribuem ao sistema orçamentário pode caracterizá-

lo como um artefato contábil voltado à comunicação das metas, e consequentemente, das 

estratégias organizacionais. Por outro lado, pode ser usado como uma ferramenta de avaliação 

de desempenho, parecendo estar associado a um instrumento de pressão para o alcance das 

metas estipuladas.  

 

O controle é outro atributo do sistema orçamentário. Organizações que privilegiam o seu uso 

para essa finalidade podem estar utilizando-o como forma de fiscalização dos processos 

administrativos, principalmente em empresas de grande porte, cujo sistema de informação 

gerencial deve ser ágil e eficaz para atender às necessidades do gestor. Como um artefato 

voltado à previsão, pode ser útil como uma diretriz norteadora dos mais diferentes 

departamentos envolvidos, na tentativa de antever os cenários futuros. 

 

Quanto a tal quesito, Hansen e Van der Stede (2004) têm um entendimento um pouco diverso 

do de Sharma (2002). Como aspectos comuns abordados em suas pesquisas, têm-se a 

avaliação de performance e o uso do orçamento para comunicação de metas. Substituindo a 

previsão e o controle, estão dois outros aspectos, selecionados após a realização de testes com 
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profissionais da área. Sendo assim, os autores incluíram planejamento operacional e formação 

da estratégia. Entende-se que os quatro motivos contemplariam de forma mais representativa 

as razões para o uso do sistema orçamentário. 

 

De certa forma, pode-se considerar que os dois últimos aspectos selecionados pelos autores 

referem-se ao planejamento, tanto de curto prazo (planejamento operacional), quanto de longo 

prazo (formação da estratégia). Esses motivos, atrelados aos demais, perfazem razões 

genéricas para o uso orçamentário. No entanto, cabe ressaltar que esses autores optaram por 

não incluir motivos mais específicos para o uso do orçamento, tais como benchmarking, 

alocação de recursos, autorização de gastos, entre outros. 

 

Além disso, Hansen e Van der Stede (2004) criticam os estudos realizados anteriormente 

sobre o uso do sistema orçamentário enfatizando que pouca relevância tem sido dada à 

existência de múltiplas razões para se adotar o orçamento,  pois muitos estudos abordam o uso 

voltado à avaliação de desempenho, de forma restrita. Esses autores comentam que o uso do 

orçamento voltado ao planejamento operacional conduz o sistema orçamentário como um 

todo de maneira distinta ao de organizações que o usam para outros fins. Pode-se perceber 

que algumas empresas tendem a apresentar maior dificuldade no alcance de metas orçadas, 

por exemplo, e também a considerar informações a respeito de fatores incontroláveis, tais 

como o ambiente; outras, não. 

 

 

3.3 Constructos desta Pesquisa com Relação aos Atributos do Sistema 

Orçamentário 

 

Nos tópicos a seguir, são explicitados os constructos desta pesquisa com relação aos atributos 

do sistema orçamentário. Para tal, utilizou-se como base as pesquisas de Frezatti (2005) e 

Hansen e Van der Stede (2004). 

 

 

3.3.1 Componentes do Sistema Orçamentário - Elementos e Orçamento Contínuo 

Entende-se por componentes do sistema orçamentário os elementos relevantes que constituem 

o orçamento empresarial. Contemplam as premissas orçamentárias, a construção de cenários, 
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o plano de marketing/vendas, o plano de produção, suprimentos e estocagem, o plano de 

recursos humanos, o plano de investimentos no ativo permanente e as demonstrações 

contábeis projetadas (FREZATTI, 2005). São aspectos que constituem o desenho do 

orçamento utilizado pela empresa do respondente. 

 

Outro aspecto a ser considerado quanto aos componentes do sistema orçamentário além do 

envolvimento de suas etapas seria a presença da técnica de orçamento contínuo (HANSEN e 

VAN DER STEDE, 2004). Faz-se necessário contemplar esse item e o horizonte de tempo 

utilizado para sua atualização (se mensal, trimestral ou semestral) para investigar quais os 

tipos de organizações que geralmente fazem uso dessa técnica orçamentária, que parece ser 

mais indicada a ambientes mais dinâmicos. 

 

 

3.3.2 Razões para o Uso do Sistema Orçamentário 

As razões para o uso do sistema orçamentário referem-se aos motivos preferenciais pelos 

quais as organizações usam o orçamento. Concentrou-se em quatro razões, coadunando com o 

preconizado por Hansen e Van der Stede (2004), sendo dois motivos com foco operacional e a 

curto prazo, em sua essência (planejamento operacional e avaliação de desempenho), e outros 

dois prioritariamente de longo prazo e estratégicos quanto a sua natureza (comunicação de 

metas e formação da estratégia). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Pesquisar é uma atividade intelectual que envolve o ato de conhecer uma realidade 

cientificamente, ou seja, estabelecer uma relação entre o sujeito cognoscente e o objeto 

conhecido. Essa apropriação do conhecimento científico é um processo dinâmico, que 

demanda procedimentos sistematizados e metódicos, pois “[...] a ciência é entendida como 

uma busca constante de explicações e de soluções, de revisão e de reavaliação de seus 

resultados, apesar de sua falibilidade e de seus limites”(CERVO e BERVIAN, 2002, p.10). 

 

Sendo assim, os constructos estabelecidos para a presente pesquisa estão explicitados no 

referencial teórico. Eles foram tomados como subsídios para a realização da investigação, 

possibilitando a sua operacionalização e comparabilidades futuras, ou seja, caso outro 

pesquisador futuramente queira reproduzir a presente pesquisa, reforçando a aceitabilidade ou 

refutando as hipóteses desse estudo, podendo realizá-la a partir desses embasamentos.  

 

A seguir, estabelecem-se o fundamento teórico e as hipóteses da pesquisa, bem como a 

classificação segundo sua tipologia, a população e amostragem, o instrumento da pesquisa, a 

técnica de coleta de dados e o pré-teste. Por fim, identifica-se de que forma as variáveis foram 

estatisticamente tratadas. Essas são etapas imprescindíveis para garantir a cientificidade da 

pesquisa em questão.  

 

 

4.1 Teoria e Hipóteses da Pesquisa 

 

A teoria que serve como orientação para o estudo em questão, subsidiando os constructos e a 

relação entre as variáveis é a teoria contingencial, explicitada no referencial teórico do 

presente estudo. Por meio dessa teoria aplicada à contabilidade gerencial, foram estabelecidas 

hipóteses que permitirão inferências sobre as relações entre as variáveis. As hipóteses 

formuladas não possuem caráter preditivo; ao contrário, atuam “[...] na tarefa de interpretação 

(hipóteses explicativas) de um conjunto de dados” (LAKATOS e MARCONI, 1991, p.132). 

As hipóteses a serem testadas pela presente investigação são as estabelecidas a seguir (Figura 

9). 
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Figura 9 – Hipóteses a serem testadas pela presente investigação 

 

• Hipótese 1 – O ambiente, fator contingencial externo, influencia diretamente os fatores 

contingenciais internos à empresa (estrutura, tecnologia, estratégia e porte); 

• Hipótese 2 – As variáveis contingenciais influenciam diretamente o sistema 

orçamentário no que se refere aos seus atributos; 

• Hipótese 3 – As variáveis contingenciais influenciam o desempenho, ou seja, é possível 

afirmar que empresas que possuem um melhor desempenho atuam sob certas condições 

contingenciais; 

• Hipótese 4 – A presença de certos atributos orçamentários tem algum tipo de associação 

com o desempenho, ou seja, é possível afirmar que empresas que possuem um melhor 

desempenho possuem certos atributos orçamentários; 

• Hipótese 5 – É possível estabelecer um arranjo (fit) entre variáveis contingenciais, 

atributos do sistema orçamentário e desempenho. Ou seja, é possível afirmar que empresas 

que possuem um melhor desempenho, possuem certos atributos orçamentários e atuam sob 

certas condições contingenciais (combinação entre ambiente, tecnologia, estrutura, porte e 

estratégia). 
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4.2 Tipologia da Pesquisa 
 

Inicialmente, a presente investigação partiu de referências teóricas para formular e respaldar a 

reflexão sobre o problema abordado. Em seguida, baseando-se em Cooper e Schindler (2003), 

a presente pesquisa propõe-se a ser categorizada quanto a alguns aspectos, explicitados no 

Quadro 4. Cabe ressaltar que a classificação da presente pesquisa apresenta-se no quadro 

citado de forma grifada. 

 

Quadro 4 – Opções de classificação de pesquisa, segundo Cooper e Schindler (2003) 

Categoria Opções 

O nível de elaboração da questão de pesquisa - estudo exploratório 
- estudo formal 

O método de coleta de dados - monitoramento 
- interrogação/ comunicação  

O poder do pesquisador de produzir efeitos nas 
variáveis que estão sendo estudadas 

- experimental 
- ex post facto 

O objetivo do estudo - descritivo 
- causal 

A dimensão de tempo - transversal 
- longitudinal 

O escopo do tópico – amplitude e profundidade – do 
estudo 

- estudo de caso 
- estudo estatístico 

O ambiente de pesquisa - ambiente de campo 
- pesquisa de laboratório 
- simulação 

Fonte: Adaptado de Cooper e Schindler (2003, p. 129) 

 

Quanto ao nível de elaboração da questão de pesquisa, um estudo pode ser categorizado como 

exploratório, se for uma investigação inicial a respeito de algum tema, visando futuros 

aprofundamentos a esse respeito, ou formal, caso seu objetivo seja testar alguma hipótese ou 

responder a uma questão de pesquisa formalizada. Portanto, o presente estudo classifica-se 

como formal. 

 

Com relação ao método de coleta de dados, esse pode envolver procedimentos de 

monitoramento e de interrogação/ comunicação. Segundo Cooper e Schindler (2003, p.128), 

monitoramento “[...] inclui estudos nos quais o pesquisador inspeciona as atividades de uma 

pessoa ou a natureza de algum material sem tentar extrair qualquer resposta”. Sendo assim, o 

método de coleta de dados utilizado é o de comunicação, através de questionário previamente 

formulado para o cumprimento dos objetivos a anteriori explicitados.  
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Quanto ao poder da pesquisadora em produzir efeitos nas variáveis em análise, trata-se de um 

estudo ex post facto, pois não se tem a intenção de manipular as variáveis, contrastando com a 

definição de experimento, quando o investigador pode controlá-las. Com relação ao objetivo 

do estudo, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois procura descrever e analisar os atributos 

do sistema orçamentário das organizações pesquisadas.  

 

Visa, portanto, o registro, a análise, a correlação das variáveis, desprovidos de manipulação, a 

fim de identificar como a contabilidade gerencial se apresenta diante de um determinado 

contexto (CERVO e BERVIAN, 2002). Também pode ser classificada como uma pesquisa 

causal, pois “Em um estudo causal, tentamos explicar as relações entre variáveis [...]” 

(COOPER e SCHINDLER, 2003, p. 129). A influência dos fatores contingenciais nos 

atributos do sistema orçamentário, e suas implicações no desempenho tratam-se do escopo 

desta investigação.  

 

Quanto à dimensão do tempo, trata-se de um estudo transversal, representando o 

comportamento das indústrias paranaenses cadastradas na FIEP em um determinado momento 

(período da coleta de dados), e não de pesquisa longitudinal, em que se tenderia a realizar a 

pesquisas em um período maior, identificando possíveis mudanças no decorrer da coleta de 

dados. Propõe-se um estudo estatístico quanto à sua amplitude e profundidade, ao invés de 

estudo de caso. Prioriza-se a amplitude ao invés da profundidade do estudo, verificando as 

características da amostra e inferindo sobre as hipóteses relacionadas. 

 

O ambiente de pesquisa é caracterizado como condições de campo, pois se procura constatar 

as reais condições de trabalho dos respondentes, coletadas através do questionário. Não se 

trata de condições de laboratório e nem simulações, em que se copiaria “[...] a essência de um 

sistema ou processo” (COOPER e SCHINDLER, 2003, p. 131). Em resumo, com relação aos 

meios de pesquisa, pode ser considerada de campo, e quanto aos fins, descritiva e causal. 

 

Com relação à caracterização das pesquisas que utilizam a abordagem contingencial na 

contabilidade, a presente investigação possui o intuito de se classificar como uma pesquisa de 

sistemas, examinando como empresas que apresentam maior desempenho se comportam em 

termos contingenciais e com relação ao orçamento. Cabe destacar que considera-se que há 

muitas variáveis intervenientes no desempenho organizacional, tais como qualidade dos 

produtos/serviços prestados, imagem da marca, logística organizacional, entre outros fatores. 
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Dessa forma, não se pode afirmar que empresas que possuam uma determinada combinação 

entre os fatores contingenciais pesquisados e o sistema orçamentário garantam desempenho 

superior; contudo, pode-se explorar a realidade de empresas que apresentem maior 

desempenho, identificando como é a combinação (arranjo contingencial e sistema 

orçamentário) entre essas variáveis.  

 

 

4.3 População e Amostragem 
 

Utilizou-se 122 empresas na amostra. O processo de amostragem iniciou-se da seguinte 

forma: primeiramente identificou-se o número de indústrias paranaenses cadastradas na FIEP 

em 2006 (5924 no total). Dessas, optou-se por trabalhar com empresas de médio e grande 

portes, utilizando-se como critério o definido pelo SEBRAE (2007) com relação ao número 

de pessoas ocupadas na empresa. Observa-se, no Brasil, uma tendência de micro e pequenas 

empresas não utilizarem instrumentos de contabilidade gerencial, tal como o orçamento, 

possuindo “[...] registros contábeis pouco adequados” (SALES e SOUZA NETO, 2006, p. 

104). 

 

Nesse estágio da pesquisa utilizou-se o critério número de funcionários ao invés do 

faturamento operacional bruto anual em função da classificação disponível no banco de dados 

da FIEP ocorrer em função desse quesito. Assim sendo, selecionou-se, do total de indústrias, 

aquelas que possuíam um número de funcionários superior a 99. Desse corte, resultou um 

total de 674 indústrias (população da presente pesquisa). 

 

Admitindo-se como premissas básicas que os elementos da população são semelhantes e que 

a discrepância entre os parâmetros mensurados nas pesquisas científicas tende a ser 

minimizado, o processo de amostragem apresenta como vantagens principais a economia de 

tempo, mão-de-obra e recursos financeiros, possibilitando a sua viabilização. Mattar (1997, 

p.260) resume a importância do processo de amostragem ao ressaltar que  

[...] a idéia básica de amostragem está em que a coleta de dados em alguns elementos da população 
e sua análise podem proporcionar relevantes informações de toda a população. A amostragem está 
intimamente relacionada com a essência do processo de pesquisa descritiva por levantamentos: 
pesquisar apenas uma parte da população para inferir conhecimento para o todo, ao invés de 
efetuar o censo. 
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Para definição do tamanho da amostra, utilizou-se a expressão a seguir, definida para 

populações finitas (MATTAR, 1997, p.321-322), devido ao fato de que o universo 

populacional é representado por 674 indústrias cadastradas na FIEP em 2006, com número de 

funcionários superior a 99 (critério definido pelo SEBRAE para indústrias de médio e grande 

portes): 

(1) Dado que : 

σ = √ (p.q)/N 

onde: 

σ= variância da população 

p = proporção de ocorrência da variável em estudo da população 

q= (=1-p) proporção da não ocorrência da variável em estudo 

N= população 

 

(2) n = N . Z2 . p . q 

           ℮2 . (N-1) + Z2 . p . q 

onde: 

Z = valor da variável Z para o nível de confiabilidade adotado 

℮ = precisão da amostra ou erro máximo admitido 

 

Deve-se atentar para o que foi expresso por McDaniel e Gates (2003, p.411), que o nível de 

confiança (Z) e a quantidade de erros (℮) “[...] estão baseados não apenas em critérios 

estatísticos, mas também em aspectos financeiros e gerenciais.[...] É preciso determinar uma 

compensação aceitável entre precisão, nível de confiança e custo”. 

 

Na presente investigação, apresenta-se os seguintes dados: 

• p’ = proporção de empresas que apresentam maior desempenho, calculado em 

percentagem. Martins (2001, p.187) admite que “[...] caso não se tenha estimativas prévias 

para p’, admita p’= 0,50, obtendo assim o maior tamanho de amostra possível considerando 

constantes os valores de ℮ e Z”; 

• q’ = proporção de empresas que apresentam menor desempenho, calculado em 

percentagem, portanto 50%; 

• Z=  é a denominada “[...] abscissa da distribuição normal padrão, fixado um nível de (1-

α)% de confiança para a construção do Intervalo de Confiança para a média” (MARTINS, 

2001, p.185), baseando-se na Teoria do Limite Central. Esse mesmo autor comenta que 
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geralmente admite-se um (1-α)% de 95,5%, ou seja, Z=2. Ressalta-se que (1-α)% é o % de 

acerto do pesquisador, para não incorrer no denominado Erro Tipo I, ou seja, o equívoco de 

rejeitar a hipótese pesquisada sendo ela verdadeira; 

• ℮ = erro máximo admitido de 0,05. Esse erro, expresso em decimais, representa a 

máxima diferença admitida pelo pesquisador entre o que ocorre verdadeiramente no universo 

em estudo(p) e a freqüência relativa expressa pelo evento pesquisado na amostra (p’); 

• N= universo populacional de 674 indústrias de médio e grande portes, segundo critério 

do SEBRAE (2007), que apresentam número de funcionários superior a 99, cadastradas na 

FIEP em 2006. 

 

Tem-se, portanto, o seguinte cálculo da amostra: 

n = 4x674x0,5x0,5 

(0,052 x 673) + 4 x 0,5 x 0,5 

n= 251,49 = 252 elementos 

 

Ao ligar para as empresas observaram-se algumas dificuldades de obtenção de respostas. Por 

se tratar de contabilidade gerencial, útil ao usuário interno, alguns alegaram não ter 

autorização para responder a tais perguntas; outros não respondiam a qualquer pesquisa que 

lhes poderia ser solicitado; outros ainda possuíam a contabilidade terceirizada e não 

realizavam o orçamento, recusando-se participar da pesquisa. Além disso, muitos não 

respondiam a perguntas do questionário relacionadas a desempenho. Adicionalmente, o banco 

de dados da FIEP não dispunha de dados cadastrais atualizados, sendo que algumas empresas 

não mais existiam e constavam no cadastro. 

 

Em resumo, entrou-se em contato com todas as 674 empresas constantes na listagem 

populacional. Dessas, apenas 168 responderam ao questionário, sendo que de forma completa, 

limitou-se ao número de 122 respondentes. Esse número apresenta-se inferior ao estabelecido 

anteriormente com erro amostral máximo admitido de 5%, mas superior ao considerar um 

erro amostral de 10% (88 respondentes seriam necessários). Ressalta-se que um número 

maior de 100 respondentes satisfaz às exigências da modelagem de equações estruturais 

(SMITH e LANGFIELD-SMITH, 2004), sendo suficiente para atribuir confiabilidade às 

análises. Tais autores (2004, p.66) sugerem, em estudos que abordam a modelagem de 

equações estruturais, “[...] uma amostra mínima de 100”, devido ao grau de dificuldade que os 
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pesquisadores em contabilidade gerencial possuem em obter até mesmo 100 respondentes 

para suas pesquisas.  

 

Smith e Langfield-Smith (2004, p.66) complementam sua sugestão baseados nos 20 estudos 

avaliados em sua pesquisa sobre essa modelagem estatística, afirmando que “[...] 11 tinham 

amostras menores que 200. Mesmo com o tamanho da amostra recomendado de 100 sendo 

considerado o menor aceitável, 3 dos 20 estudos [MAGNER et al., 1996; CHALOS e POON, 

2000; ABERNETHY e LILIS, 2001] estavam abaixo deste referencial”. 

 

 

4.4 Instrumento da Pesquisa e Técnica de Coleta de Dados 
 

A forma de coleta de dados foi realizada por meio de questionário estruturado (Apêndice 2). 

Todas as variáveis foram estruturadas baseando-se em instrumentos investigados em estudos 

existentes anteriormente, adaptando-se à realidade da contabilidade gerencial no Brasil. O 

período de coleta de dados ocorreu de 13 de agosto de 2007 a 2 de fevereiro de 2008, sendo 

que inicialmente foi realizado somente o contato telefônico com as empresas, tendo os 

primeiros questionários enviados por e-mail após os ajustes efetivados por meio de sugestões 

da banca de qualificação em 9 de novembro de 2007. 

 

Sendo assim, primeiramente foi realizado contato telefônico com as empresas e o 

departamento envolvido diretamente com o orçamento (controladoria, financeiro ou 

contabilidade, dependendo da empresa em análise). Por meio desse contato inicial, explicou-

se a intenção da pesquisa, a oferta de um curso sobre Gestão Orçamentária como retorno aos 

respondentes e a solicitação de aceite em responder ao instrumento.  

 

Após o aceite, foi solicitado o e-mail do potencial respondente para que fosse enviada uma 

correspondência eletrônica com link desenvolvido utilizando-se o software 

Formsite(https://fs3.formsite.com/marciabortolocci/form165951259/secure_index.html). A 

Figura 10 exibe a tela inicial do referido questionário, que se apresentava ao clicar no link. 

Após aproximadamente 7 dias em que fora encaminhado o link, foram endereçadas cartas 

com envelope de carta-resposta e questionário inclusos para as mesmas empresas em que 

foram encaminhados os e-mails e que não haviam respondido ao questionário eletrônico 

prontamente (medida de precaução).  
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Cabe ressaltar que entrevistas pessoais poderão ocorrer futuramente com as empresas em que 

o respondente permitiu uma visita pessoal posterior à sua resposta, sendo indicada tal opção 

ao final do questionário também no link do Formsite. Tal fato possibilita aprofundamento de 

questões relacionadas à contabilidade gerencial, sendo útil a futuras pesquisas. 

 
Figura 10 – Tela inicial do questionário desenvolvido no software Formsite 

 

As variáveis relevantes a tratar e o detalhamento sobre constructos, teorias que referendam as 

variáveis, bem como as escalas de tratamento são estabelecidos na Tabela 2 a seguir. 

Observa-se que se tratam de 46 parâmetros para mensurar variáveis contingenciais externa 

(ambiente) e internas às organizações (estrutura, tecnologia, porte e estratégia), bem como os 

atributos do sistema orçamentário e o desempenho (do orçamento e organizacional).  

 

O bloco 1 refere-se aos fatores contingenciais envolvidos nesta investigação. O elemento 

ambiente foi identificado como estável ou dinâmico por meio de 6 itens que se referem a 

atitudes da concorrência, competição por mão-de-obra, competição por compra de 

insumos/componentes, tecnologia aplicada ao processo produtivo, restrições legais, políticas e 

econômicas do setor e gostos e preferências dos clientes do setor. Todas as variáveis 

relacionadas foram contempladas em estudos anteriores e adaptadas para a pesquisa em 

questão, tais como Hansen e Van der Stede (2004), Sharma (2002) , Gordon e Narayanan 

(1984) e Khandwalla (1972).  

 

Esses seis parâmetros que representam o ambiente em que a empresa está inserida serão 

mensurados em uma escala intervalar, indicada, segundo Martins (2001, p.27) quando uma 
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variável pretende assumir “[...] várias categorias que mantêm uma relação de ordem, além de 

intervalos iguais de medição”. 
 

Tabela 2 – Detalhamento das variáveis relevantes a tratar na presente investigação 
Bloco Constructo Variáveis Referências Número de 

itens 
questionados 

Escala 

Ambiente Atitudes da concorrência; 
competição por mão-de-obra; 
competição por compra de 
insumos/componentes; 
tecnologia aplicada ao 
processo produtivo; restrições 
legais, políticas e econômicas 
do setor; gostos e preferências 
dos clientes do setor 

Hansen e 
Van der 
Stede (2004), 
Sharma 
(2002) , 
Gordon e 
Narayanan 
(1984) e 
Khandwalla 
(1972)  

6 Intervalar 

Tecnologia  Tecnologia da informação : 
inovação em tecnologia da 
informação (comércio 
eletrônico, CRM, 
gerenciamento da cadeia de 
suprimentos, armazenamento 
de dados, troca de informação 
eletrônica), ERP. 

Tecnologia da produção: 
atividades da linha de 
produção repetitivas, 
quantidade de tarefas comuns 
e distintas às pessoas na linha 
de produção. 

Hyvönen 
(2007) e 
Hansen e 
Van der 
Stede (2004) 

9 Intervalar 

Estrutura  Nível de delegação 
(centralização x 
descentralização). 

Sharma 
(2002), 
Gordon e 
Narayanan 
(1984) 
,Burns e 
Stalker 
(1961) 

5 Intervalar 

Porte  Faturamento operacional bruto 
anual em 2006 

BNDES 
(2007) 

1 Categórica 

01  

Fatores 
Contingenciais 

Estratégia  Busca de alta qualidade do 
produto/serviço, muito maior 
do que o da concorrência; 
oferecer suporte ao cliente do 
produto/serviço; desenvolver 
características únicas do 
produto/serviço; a imagem da 
marca ser muito melhor do 
que o da concorrência; investir 
em Pesquisa e 
Desenvolvimento muito mais 
do que a concorrência; ter um 
preço de venda muito menor 
do que o da concorrência 

Hansen e 
Van der 
Stede (2004) 
e Porter 
(1986)  

6 Intervalar 
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Componentes Elementos (etapas 
orçamentárias), presença da 
técnica do orçamento contínuo 
e possibilidade de 
acompanhamento 
orçamentário via sistema 
contábil atualizado. 

Frezatti 
(2005), 
Hansen e 
Van der 
Stede (2004), 
pré-teste 

10 Intervalar 
e 
categórica 

02 

Atributos 
do sistema 

orçamentário 

Razões para o 
uso 

Para comunicação de metas, 
avaliação de desempenho, 
planejamento operacional e 
formação estratégica. 

Hansen e 
Van der 
Stede (2004) 
e Sharma 
(2002) 

4 Intervalar 

Desempenho 
Orçamentário  

Grau de satisfação com o 
orçamento ao auxiliar o 
gerenciamento da empresa, na 
tomada de decisão operacional 
(curto prazo) e na tomada de 
decisão estratégica (longo 
prazo). 

Hansen e 
Van der 
Stede (2004)  

3 Intervalar 03 
Desempenho 

Desempenho 
Organizacional 

Retorno sobre o Patrimônio 
Líquido e Retorno sobre o 
Investimento 

Frezatti 
(2005) e  
Padoveze 
(2000) 

2 Intervalar 
ou Razão 

04 
Qualificação 

do 
respondente 

Perfil do 
respondente 

Cargo/função; experiência na 
controladoria da empresa; 
experiência como controller 
(carreira); nacionalidade; grau 
de instrução; formação 
específica e sexo. 

 7 Categórica 

 

Optou-se por uma escala de valoração (nota de 0 a 10). Tal escala de intensidade de 11 

pontos, além de ser aplicada em estudos organizacionais anteriores (CARVALHO e ABBAD, 

2006), justifica-se por ser adequada à aplicação da técnica de modelagem de equações 

estruturais, sendo que Hair et al (2005, p. 27) comentam que “ [...]medidas de dados métricos 

são feitas de modo que os indivíduos possam ser identificados em quantia ou grau. [...] 

Medidas métricas são apropriadas para casos que envolvam quantia ou magnitude, como nível 

de satisfação [...]”. 

 

Com relação ao constructo tecnologia, optou-se por contemplar 9 itens no questionário, sendo 

seis referentes à identificação da tecnologia da informação utilizada pela empresa, 

preconizada e adaptada do estudo de Hyvönen (2007), e três referentes à tecnologia da 

produção, por se tratar de um estudo envolvendo empresas industriais. Optou-se por adaptar o 

instrumento utilizado por Hansen e Van der Stede (2004) quanto a esse último quesito, sendo 

que todas as variáveis referentes à tecnologia também foram estabelecidas segundo a escala 

intervalar. 



 98 

 

As variáveis referentes à tecnologia da informação escolhidas para a pesquisa em questão são 

as seguintes: comércio eletrônico, CRM, gerenciamento da cadeia de suprimentos, 

armazenamento de dados, troca de informação eletrônica e a presença de um sistema 

integrado (ERP – Enterprise Resource Planning). Quanto à tecnologia aplicada ao processo 

produtivo, pesquisou-se se as atividades da linha de produção são repetitivas e a quantidade 

de tarefas comuns e distintas às pessoas na linha de produção. 

 

Com relação ao constructo estrutura, a escolha metodológica foi pautada pela análise da 

delegação de autoridade. Utilizou-se igualmente de escala intervalar para mensurar 5 itens 

presentes no questionário que avaliam o nível de delegação, permitindo separar as empresas 

em instituições com maior ou menor nível de centralização. Embora tratando de uma vertente 

limitada da estrutura, optou-se por adaptar instrumento utilizado por Sharma (2002), Gordon e 

Narayanan (1984) e Burns e Stalker (1961) apud Donaldson (1999). O nível de autoridade 

sinalizaria que a empresa possui uma estrutura mais orgânica ou mecânica.  

 

Quanto ao porte organizacional, identificou-se essa variável pelo faturamento operacional 

bruto anual, em 2006, em categorias distintas, podendo classificar a empresa do respondente 

em microempresa, pequena empresa, média empresa ou grande empresa (BNDES, 2007). 

Para identificar a estratégia em foco em diferenciação ou em custo, aplicou-se a escala 

intervalar para seis itens, a saber: busca de alta qualidade do produto/serviço com relação à 

concorrência; oferecer suporte ao cliente do produto/serviço; desenvolver características 

únicas do produto/serviço; se a imagem da marca é muito melhor do que a da concorrência; se 

foi investido em Pesquisa e Desenvolvimento muito mais do que a concorrência; e se o foco 

era ter um preço de venda muito menor do que o da concorrência. Esses itens igualmente 

sofreram adaptação do estudo de Hansen e Van der Stede (2004), que foi baseado na teoria de 

Porter (1986). 

 

O segundo bloco refere-se a atributos do sistema orçamentário, que foram separados em dois 

subgrupos: componentes e razões para o uso do sistema orçamentário. Em 10 itens, são 

variáveis medidas de forma intervalar ou categórica. Como componentes do sistema 

orçamentário, têm-se as etapas do planejamento orçamentário (premissas, previsão de 

cenários, plano de marketing/vendas, plano de produção, suprimentos e estocagem, plano de 

recursos humanos, plano de investimentos no ativo permanente e demonstrações contábeis 
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projetadas), avaliadas em sua presença de forma bem organizada ou ausência, medidas de 

forma intervalar atribuindo-se nota de 0 a 10. 

 

Ainda no nível de componentes do sistema orçamentário, investiga-se se há a utilização de 

orçamento contínuo (tradução utilizada nesta pesquisa do termo rolling forecasting), qual a 

sua periodicidade e, por fim, se o sistema contábil da empresa possibilita o acompanhamento 

orçamentário e sua revisão de forma mais atualizada através do questionamento da 

periodicidade de disponibilização de dados contábeis. Esses itens foram contemplados por 

outros estudos, tais como Frezatti (2005), Hansen e Van der Stede (2004) e apontadas no pré-

teste como necessárias à melhor compreensão do assunto. 

 

Quanto às razões para o uso do sistema orçamentário, utiliza-se métrica intervalar para 

mensurar quatro itens, a saber: para comunicação de metas, avaliação de desempenho, 

planejamento operacional e formação da estratégia. Tais itens foram adaptados de estudos de 

Hansen e Van der Stede (2004) e Sharma (2002). 

 

O bloco 3 refere-se ao desempenho, que se divide em duas vertentes: o desempenho 

orçamentário e o desempenho organizacional. Hansen e Van der Stede (2004) utilizaram o 

desempenho orçamentário como sendo o grau de satisfação com o orçamento ao auxiliar o 

gerenciamento da empresa, voltado à tomada de decisão operacional (a curto prazo) e para a 

tomada de decisão estratégica (a longo prazo). São três itens medidos de forma intervalar, e 

que foram adaptados do instrumento mencionado. 

 

Por fim, com relação ao desempenho organizacional, utilizou-se métrica intervalar ou razão 

para medir o retorno sobre o patrimônio líquido (FREZATTI, 2005) e o retorno sobre o 

investimento (PADOVEZE, 2000). Primeiramente, investiga-se os itens mencionados nos 

seguintes intervalos: inferior a 0%, igual ou superior a 0 e inferior a 10%, igual ou superior a 

10 e inferior a 20%, igual ou superior a 20 e inferior a 30%, igual ou superior a 30 e inferior a 

40%, e igual ou superior a 40%. Caso o respondente não utilize tal indicador de desempenho, 

solicitar-se-ão os números contábeis para posterior cálculo que atenda aos fins desta 

investigação.  

 

O último bloco refere-se à qualificação do respondente, estabelecendo-se seu perfil. Como as 

perguntas referem-se à percepção do entrevistado, relevante se faz compreender quem é o 
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respondente. Questiona-se, nesse item, 7 tópicos referentes ao cargo/função do respondente, 

experiência como controller (carreira) e na controladoria da empresa, nacionalidade, grau de 

instrução, formação específica em termos de graduação e sexo. 

 

 

4.5 Pré-Teste 
 

O pré-teste existe com o intuito de testar o instrumento de coleta de dados diante de condições 

reais da pesquisa, assegurando que aquilo que o entrevistador deseja que seja entendido 

ocorra com os entrevistados. Por meio desse processo, verificam-se as dificuldades no 

entendimento das questões, sendo necessário, portanto, explicitar e clarificar os conceitos. 

Outro fator citado por Lakatos e Marconi (1993, p.227) é o fato do pré-teste auxiliar o 

pesquisador a identificar a “[...] tendência do entrevistado não responder certas questões” que 

aos seus olhos lhe parecerem invasivas. 

 

Sendo assim, constatados os equívocos na confecção do questionário, reformula-se tal 

instrumento para oferecer maior segurança quanto à fidedignidade dos dados coletados, 

independente do entrevistador. Também se quer assegurar a validade dos dados obtidos para 

responder às questões formuladas e à operatividade do instrumento, ou seja, se o vocabulário 

está sendo suficientemente claro. 

 

Diante de sua importância, foi realizado o pré-teste, no período entre 15 e 25 de julho de 

2007, com dois controllers  de indústrias presentes no universo da pesquisa e um docente. Por 

meio do envio do questionário por e-mail, e retorno via entrevista pessoal, observou-se certa 

dificuldade de compreensão das questões por meio de escala Likert, respondendo as questões 

com Discordo Totalmente, Discordo Parcialmente, Nem Discordo Nem Concordo, Concordo 

Parcialmente e Concordo Plenamente.  

 

Foi sugerido por um dos entrevistados que se estabelecesse uma escala numérica para facilitar 

a resposta; assim sendo, optou-se por utilizar uma escala intervalar, atribuindo nota de 0 a 10, 

conforme estudos realizados como referência. Adicionalmente, essa escala de valoração foi 

utilizada diante de instruções realizadas por um docente da área de métodos quantitativos, 

sendo que essa escala seria mais adequada à aplicação da técnica de modelagem de equações 

estruturais. 
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Optou-se por realizar o pré-teste com um docente da Universidade Federal do Paraná, com 

mais de 30 anos de experiência na área contábil. Essa medida de precaução visa certificar a 

compreensão das questões na maneira pela qual a pesquisadora deseja que sejam respondidas. 

Algumas alterações foram realizadas no enunciado das questões, aplicando adaptações aos 

instrumentos de estudos anteriores utilizados como referência. O referido docente também 

mencionou a possibilidade de inclusão de duas questões. Uma se refere à geração de dados 

atualizados pelo sistema contábil, que possibilitaria um melhor acompanhamento 

orçamentário dependendo de sua periodicidade (Questão 10 do Apêndice 2). O fato de haver 

um sistema que possibilite o acompanhamento das realizações com periodicidades mais curtas 

facilitaria inclusive a abordagem do orçamento contínuo.  

 

A segunda sugestão indicada no pré-teste foi a respeito do indicador utilizado para análise de 

desempenho organizacional. A opção inicial pela pesquisadora foi de utilizar somente o 

retorno sobre o patrimônio líquido, pois esse índice já havia sido aplicado em outras pesquisas 

contábeis (FREZATTI, 2005, por exemplo). No entanto, o pré-teste apontou a necessidade de 

inclusão de outro indicador, o retorno sobre o investimento, alegando-se ser um importante 

parâmetro para as instituições mensurarem o tempo de recuperação do investimento realizado.  

 

Adicionalmente, apontou-se a necessidade de incluir uma tabela de entrada de dados, 

referentes ao lucro líquido, patrimônio líquido e ativo total, além das opções oferecidas para 

resposta. Tal fato trata-se de uma precaução pois se pode alegar não utilizar tal indicador na 

empresa respondente, e assim possibilitar o cálculo de tal índice de performance para a 

pesquisa em questão. 

 

 

4.6 Tratamento Estatístico dos Dados e Análise dos Resultados 
 

A relação entre os blocos de variáveis, os tratamentos estatísticos e as respectivas hipóteses 

que serão testadas diante desse contexto são estabelecidos na Tabela 3, e explicitados a seguir. 
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Tabela 3 – Relação entre blocos de variáveis e tratamento estatístico dos dados 
Bloco(s) 

Envolvido(s) 
Relacionamento entre as variáveis em 

análise 
Hipótese Tratamento 

Estatístico 
Referência 

1 – Fator 
Contingencial 
externo e 
fatores 
contingenciais 
internos 
 

Ambiente  Tecnologia, estratégia, 
estrutura e porte 

1 

1 – Fatores 
Contingenciais  
2 – Atributos 
do Sistema 
Orçamentário 

Ambiente, 
Tecnologia, 
Estrutura, Estratégia 
e Porte 

Componentes e razões 
de uso do sistema 
orçamentário 

2 

1 – Fatores 
Contingenciais  
3 – 
Desempenho 

Ambiente, 
Tecnologia, 
Estrutura, Estratégia 
e Porte 

Desempenho 
Orçamentário e 
Desempenho 
Organizacional 

3 

2 .- Atributos 
do Sistema 
Orçamentário   
3 – 
Desempenho 

Componentes e 
razões de uso do 
sistema orçamentário 

Desempenho 
Orçamentário e 
Desempenho 
Organizacional 

4 

Estatística 
descritiva, 
testes de 
hipóteses 
não-
paramétricos, 
modelagem 
de equações 
estruturais 

1 – Fatores 
Contingenciais 
2 – Atributos 
do Sistema 
Orçamentário   
3 – 
Desempenho 
 

Ambiente, 
Tecnologia, 
Estrutura, 
Estratégia e 
Porte 

Componentes 
e razões de 
uso do 
sistema 
orçamentário 

Desempenho 
Orçamentário 
e Desempenho 
Organizacional 

5 Análise 
fatorial e 
Clusters 

4 – Perfil do 
respondente 

Informação subjacente às hipóteses supracitadas, apontada 
na banca de qualificação como informação relevante em 
virtude das demais respostas referirem-se à ótica do 
respondente. 

Estatística 
descritiva 

Hair et al 
(2005) 
 
 
 
 

 
 
Para realizar a análise dos dados, utilizou-se das seguintes técnicas estatísticas de análise 

multivariada: estatísticas descritivas (média, mediana, desvio-padrão), testes de hipóteses não-

paramétricos, modelagem de equações estruturais, análise fatorial e clusters. Referem-se a 

“[...] métodos estatísticos que simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre cada 

indivíduo ou objeto sob investigação” (HAIR et al, 2005, p.26). O software de análise de 

dados utilizado é o SPSS- Statistical Package for the Social Sciences, versão 13, e o pacote 

computacional LISREL.  

 

Inicialmente, as estatísticas descritivas foram empregadas para descrever a população por 

meio da amostra investigada, estabelecendo-se as médias, medianas, desvio-padrão ou por 

vezes a freqüência das variáveis em análise. Adicionalmente, realizaram-se testes de hipóteses 

não-paramétricos, visando estabelecer a “[...] associação entre duas variáveis” (MARTINS, 
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2001, p. 260). As provas não-paramétricas, ainda segundo Martins (2001, p. 255) “[...] são 

prioritariamente adaptáveis aos estudos que envolvem variáveis com níveis de mensuração 

nominal e intervalar, bem como à investigação de pequenas amostras”. Por meio desse teste 

identifica-se se há diferenças significativas entre os grupos, que justifique a aceitação ou 

rejeição das hipóteses pré-estabelecidas. 

 

O tratamento das variáveis foi realizado a partir de testes não-paramétricos Mann-Whitney e 

ANOVA de Kruskal-Wallis. Os testes não-paramétricos, segundo Maroco (2003), não se 

baseiam nos pressupostos de normalidade e homogeneidade de variâncias entre grupos e 

usualmente envolvem dados qualitativos. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para 

comparar duas amostras independentes, e o teste de Kruskal-Wallis comparou mais de duas 

amostras independentes. 

 

Além disso, a modelagem de equações estruturais, segundo Codes (2005, p. 471), é um 

método a ser destacado pois se refere, “[...] entre os métodos quantitativos de pesquisa social, 

como aquele mais avançado do ponto de vista da sua capacidade de articulação de variáveis 

sociais. [...] caracteriza-se por permitir que diversas variáveis sejam correlacionadas 

simultaneamente”. Além disso, Hair et al (2005, p. 466) afirmam que essa técnica é 

importante por “[...] avaliar as relações no âmbito geral e fornecer uma transição da análise 

exploratória para a análise confirmatória”. Trata-se da técnica adequada que permite tal 

relação. A MEE – Modelagem de Equações Estruturais pode ser compreendida como sendo a 

junção das técnicas estatísticas de análise fatorial e análise de regressão (CODES, 2005). 

Pode-se, por meio da análise fatorial, sintetizar as variáveis em fatores, e por meio da análise 

de regressão, relacionar os contructos estabelecidos pela teoria que fundamenta a pesquisa.  

 

Na seqüência, a análise de clusters (ou agrupamento) foi empregada por se tratar de uma “[...] 

técnica exploratória que permite agrupar sujeitos ou variáveis em grupos homogêneos ou 

compactos relativamente a uma ou mais características comuns” (MAROCO, 2003, p. 295). 

Tem sido utilizada em estudos contábeis tais como em Nunes e Serrasqueiro (2004), 

Pohlmann e Corrar (2004), Colanto e Beuren (2005) e Frezatti (2005). A Figura 11 resume as 

relações que foram testadas e as respectivas técnicas.  
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Figura 11 – Relações que são estabelecidas e respectivas técnicas estatísticas empregadas  

 

Observa-se que a técnica de modelagem de equações estruturais permite testar as hipóteses 1, 

2, 3 e 4, ou seja, a influência do ambiente nas características intra-organizacionais (hipótese 

1), a influência das variáveis contingenciais sobre o sistema orçamentário no que se refere aos 

seus atributos (hipótese 2), se é possível afirmar que empresas que possuem um melhor 

desempenho atuam sob certas condições contingenciais (hipótese 3) e se é possível afirmar 

que empresas que possuem um melhor desempenho, possuem certos atributos orçamentários 

(hipótese 4). 

 

Cabe ressaltar as relações estabelecidas entre as hipóteses 1 e 2. Hair et al (2005, p. 470) 

destacam que “[...] o modelo estrutural expressa essas relações entre variáveis independentes 

e dependentes, mesmo quando uma variável dependente se torna independente em outras 

relações”. Parece, portanto, ser o modelo mais adequado para tratar a questão de pesquisa em 

foco. Observa-se, dessa forma, que na hipótese 2 as variáveis dependentes serão os atributos 

Hipótese 3 

Hipótese 2 

Hipótese 4 

Tecnologia 
Estrutura 

Porte 
Estratégia 

Atributos do 
sistema 

orçamentário 

Hipótese 1 

Desempenho  

Ambiente 

Modelagem 
de Equações 
Estruturais 

Modelagem 
de Equações 
Estruturais 

Modelagem 
de Equações 
Estruturais 

Modelagem 
de Equações 
Estruturais 

Arranjo n: 
Desempenho xn 

Atributos do sistema 
orçamentário yn 

Variáveis 
contingenciais zn 

Hipótese 5 
Cluster 
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do sistema orçamentário, expressos pelos componentes do sistema orçamentário, uso de 

orçamento contínuo e razões para utilização do orçamento. As variáveis independentes serão 

ambiente, tecnologia, estrutura, porte e estratégia. Por meio dessa análise, permite-se 

estabelecer as relações da hipótese 1, em que as variáveis dependentes são os fatores 

contingenciais internos à organização (estrutura, estratégia, tecnologia e porte), que são 

afetados por parâmetros que mensuram a variável ambiente, externa à organização 

(independente).  

 

Na hipótese 3, a variável dependente é o desempenho percebido, medido por três dimensões: 

desempenho percebido do orçamento, retorno sobre o patrimônio líquido e retorno sobre o 

ativo total. Como variáveis independentes explicitam-se as variáveis contingenciais em 

questão (ambiente, tecnologia, estrutura, porte e estratégia). Com relação à hipótese 4, as 

variáveis dependentes também são desempenho percebido do orçamento, retorno sobre o 

patrimônio líquido e retorno do investimento (medidas de desempenho) e, por outro lado, as 

independentes serão os atributos do sistema orçamentário.  

 

A técnica de agrupamentos (clusters) é aplicada para o teste da hipótese 5. Utiliza-se, para tal, 

medidas de similaridade, que agrega os objetos semelhantes em grupos por meio da 

combinação de características comuns, sendo que essas podem ser correlacionais ou de 

distância (para dados métricos) ou medidas de associação (para dados não métricos) (HAIR et 

al, 2005).  

 

O procedimento escolhido para a construção dos clusters foi o hierárquico, cujo algoritmo de 

agrupamento envolve a construção de uma hierarquia de uma estrutura do tipo 

“árvore”(denominado dendograma), representando os agrupamentos possíveis entre as 

variáveis em análise (HAIR et al, 2005). Cabe destacar que antes da análise de agrupamentos, 

optou-se por realizar a análise fatorial para resumir as variáveis em fatores (variáveis 

hipotéticas). Por fim, quanto ao perfil do respondente, utilizou-se de técnicas de estatística 

descritiva. No tópico a seguir, são explicitados os dados resultantes da pesquisa e as reflexões 

mediante sua análise.  
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 
 

 

A finalidade deste tópico é estruturar, processar e analisar os resultados da pesquisa empírica, 

com o emprego da metodologia descrita anteriormente. Os resultados foram analisados em 

conformidade com os seguintes tratamentos: estatística descritiva dos dados; testes de 

hipóteses não-paramétricos (Mann-Whitney e Kruskal-Wallis) das variáveis; modelagem de 

equações estruturais (MEE), análise fatorial e análise de clusters. Para fins didáticos, a análise 

dos dados será explicitada em 5 etapas, a saber: (1) análises descritivas das variáveis; (2) 

análises dos testes de hipóteses não-paramétricos para discriminar os grupos; (3) análise da 

modelagem de equações estruturais estabelecida na pesquisa em questão; (4) análise dos 

clusters, agrupamentos das variáveis em análise e, por fim, (5) análises das hipóteses 

estabelecidas pela tese e testadas empiricamente. No decorrer das análises, faz-se o resgate da 

literatura pertinente para confrontação com os resultados empíricos. 

 

 

5.1 Análises Descritivas das Variáveis  
 

Antes de realizar a análise de dados propriamente dita, faz-se relevante identificar o Alfa de 

Cronbach, atestando a confiabilidade do instrumento da pesquisa. Hair et al (2005, p.90) 

relatam que tal medida “[...] varia de 0 a 1, sendo os valores de 0,60 a 0,70 considerados o 

limite inferior de aceitabilidade”. Na presente investigação, o Alfa de Cronbach calculado 

para todas as variáveis em análise foi de 0,8271, demonstrando o seu grau de consistência 

(Apêndice 3). 

 

Dos 122 casos válidos (18,1% do total), observou-se, quanto à percepção ambiental, que o 

dinamismo está mais presente do que a estabilidade (Tabela 4). Em uma escala de 0, para uma 

percepção de ambiente estável, com mudanças lentas e previsíveis, e 10, para ambiente muito 

dinâmico, com mudanças rápidas e imprevisíveis, todas as variáveis pertencentes a este 

constructo foram classificadas como sendo mais dinâmicas. 
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Tabela 4 – Análises Descritivas das Variáveis do Constructo Ambiente 

 Constructo Ambiente Média Mediana Desv.Pad. Mín. Máx. 
1 Atitudes da concorrência 6,37 7 2,423 0 10 
2 Competição por mão-de-obra 5,48 5,5 2,694 0 10 
3 Competição por compra de insumos/componentes 5,94 6 2,692 0 10 
4 Tecnologia aplicada ao processo produtivo 6,4 7 2,58 0 10 
5 Restrições legais, políticas e econômicas do setor 5,88 6 2,686 0 10 
6 Gostos e preferências dos clientes do setor 6,38 7 2,572 0 10 

Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 
 

Observou-se, na amostra em investigação, que a variável que apresentou menos dinamismo é 

a percepção por competição por mão-de-obra, provavelmente pela grande oferta de pessoas à 

procura de colocação profissional no Brasil, refletida pela ainda presença de taxa de 

desocupação na indústria, apesar de decrescente, sendo que em dezembro de 2007 tal índice 

se apresentava em 3,4% (IBGE, 2007).  

 

Por outro lado, outras variáveis constaram como sendo mais instáveis na percepção do 

respondente. A dificuldade de prever as atitudes da concorrência pode ser reflexo da acirrada 

competição pela qual as empresas estão expostas, com um maior número de indústrias 

competindo pelo mesmo nicho de mercado. Agradar e conquistar o consumidor cada vez mais 

exigente também tem sido uma tarefa difícil para as indústrias, podendo ter relação com o 

maior número de empresas existentes no mercado, possibilitando comparações de preços dos 

produtos e qualidade dos serviços, sofisticando a escolha do consumidor. 

 

Atualizar-se com a tecnologia aplicada ao processo produtivo é algo que coopera para a 

percepção da dinamicidade ambiental. Especificamente, quanto ao constructo tecnologia, 

algumas observações merecem destaque. O comércio eletrônico, com página específica que 

viabiliza transações comerciais de produtos e serviços pela internet, ainda é pouco utilizado 

nas indústrias paranaenses em foco (Tabela 5).  No entanto, é relevante destacar que pesquisas 

retratam que quando se trata de vendas a varejo, a comercialização pela internet tem evoluído, 

passando de 0,55 bilhões (2001) para 6,4 bilhões (2007) em faturamento anual (EBIT, 2008). 

Tal fato apresenta uma tendência crescente de utilização do e-commerce como ferramenta 

tecnológica, representando um canal de comunicação com o mercado. 
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Tabela 5 – Análises Descritivas das Variáveis do Constructo Tecnologia 

  Constructo Tecnologia Média Mediana Desv.Pad. Mín. Máx. 
1 Comércio eletrônico 3,51 2 3,365 0 10 
2 CRM - Gerenciamento da relação com o cliente 6,07 7 2,737 0 10 
3 Gerenciamento da cadeia de suprimentos 6,74 7 2,672 0 10 
4 Armazenamento de dados 8,26 9 2,02 0 10 
5 Troca de dados de forma eletrônica 7,4 8 2,671 0 10 
6 Sistema Integrado (ERP) 7,8 9 2,76 0 10 
7 

 
Grau de repetitividade das atividades na linha de 
 Produção 8,11 9 1,862 1 10 

8 Grau de rotina das tarefas na linha de produção 7,89 8 1,946 2 10 
9 

 
Grau de diversificação das tarefas das pessoas na 
 linha de produção 4,99 5 2,704 0 10 

Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

Percebe-se que armazenamento de dados é intensamente utilizado, bem como a aplicação de 

sistema integrado (ERP) e troca de dados de forma eletrônica, explicitando a preocupação das 

empresas em possuir rapidez de informações para tomada de decisões. Em relação às 

indústrias em análise, constata-se que apresentam alto grau de repetitividade e rotina, sendo 

pouco diversificadas em termos de tarefas na linha de produção. Esse é um indício de que a 

maior parte das indústrias é de produção em massa ou mecanizada, com linhas de montagem 

que permitem pouca diversificação, tal como preconizado por Woodward (1965).  

 

Na Tabela 6, observa-se as variáveis do constructo estrutura, mais especificamente tratando-se 

de delegação de autoridade. O nível de delegação de autoridade é maior ao contratar e demitir 

pessoas e, em seguida, no desenvolvimento de novos produtos. No entanto, ressalta-se que a 

decisão por investimentos relevantes ainda é mais centralizada nas indústrias em questão, 

seguida por decisões de preços e alocação orçamentária, mais diretamente relacionadas à área 

financeira das empresas.  

 

Tabela 6 – Análises Descritivas das Variáveis do Constructo Estrutura 

  Consctructo Estrutura Média Mediana Desv.Pad. Mín. Máx. 
1 

 
Nível de delegação de autoridade no desenvolvimento  
de novos produtos 5,82 7 2,954 0 10 

2 
 

Nível de delegação de autoridade na contratação e demissão  
de pessoal 6,55 7 2,793 0 10 

3 
 

Nível de delegação de autoridade na seleção de 
investimentos relevantes 4,29 4 3,179 0 10 

4 Nível de delegação de autoridade na alocação orçamentária 5,28 6 3,202 0 10 
5 Nível de delegação de autoridade nas decisões de preços 5,25 5,5 3,068 0 10 

Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

Com relação ao porte da empresa (Tabela 7), constata-se que a maioria das indústrias (60,7%) 

são empresas de grande porte, de acordo com a classificação do BNDES (2007), possuindo 
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receita operacional bruta no ano de 2006 superior a R$ 60 milhões de reais. Apesar de terem 

sido questionadas empresas com número de funcionários superior a 99 (critério do SEBRAE 

que define indústrias de médio e grande portes), sendo a variável número de funcionários 

definida como de controle, têm-se 16 respondentes correspondendo a micro e pequenas 

indústrias conforme critério do BNDES (2007). 

 

Tabela 7 – Análises Descritivas da Variável do Constructo Porte 

Receita Operacional Bruta Frequência % % Cumulativo 
Até R$ 1.200 mil 1 0,8 0,8 
Superior a R$ 1.200 mil e inferior ou igual a R$ 10.500 mil 15 12,3 13,1 
Superior a R$ 10.500 mil e inferior ou igual a R$ 60 milhões 32 26,2 39,3 

Superior a R$ 60 milhões 74 60,7 100,0 

Total 122 100,0 100,0 

  Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

A Tabela 8 apresenta as análises descritivas das variáveis do constructo estratégia. Verifica-se 

que o que mais as indústrias parecem focar em suas estratégias é uma alta qualidade de 

produtos/serviços e buscar uma imagem da marca superior à da concorrência. Além disso, 

oferecer suporte ao cliente, desenvolver características únicas do produto/serviço e 

investimento em Pesquisa e Desenvolvimento também são fatores priorizados pelas empresas 

em questão.  

 

Tabela 8 – Análises Descritivas das Variáveis do Constructo Estratégia 

  Constructo Estratégia Média Mediana Desv.Pad. Mín. Máx. 
1 Buscar alta qualidade do produto/serviço 8,53 9 1,855 2 10 
2 Oferecer suporte ao cliente 8,27 9 1,786 2 10 
3 Desenvolver características únicas do produto/serviço 7,71 8 2,251 0 10 
4 Imagem da marca ser muito melhor que concorrência 8,53 9 2,005 0 10 
5 Investir em Pe D muito mais que a concorrência 6,95 8 2,587 0 10 
6 Ter um preço de venda muito menor que a concorrência 5,57 6 2,976 0 10 

    Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

Observa-se que existe coerência dessas afirmações principalmente por apresentarem uma 

menor ênfase em preços menores do que o da concorrência, mostrando a preferência por 

estratégia focada em diferenciação (qualidade) ao invés de baixo custo pela tipologia de 

Porter (1986). Tal fato pode ser reflexo da percepção do consumidor mais exigente, 

demonstrado no constructo ambiente (Tabela 4), exigindo uma postura diferenciada por parte 

da empresa em busca de sua fidelização. 
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Quanto aos atributos do sistema orçamentário, mais especificamente aos elementos do sistema 

orçamentário e ao grau de solidez com que as empresas utilizam cada um deles, constata-se 

que as empresas investigadas apresentam mediana utilização dos elementos orçamentários, 

conferindo maior ênfase nos planos de produção, suprimentos e estocagem, seguido pelo 

plano de investimentos no ativo permanente, muito provavelmente pelo fato de serem 

indústrias (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Análises Descritivas das Variáveis do Constructo Componentes do Sistema Orçamentário 

  Constructo Componentes do Sistema Orçamentário Média Mediana Desv.Pad. Mín. Máx. 
1 Grau de solidez da existência das premissas orçamentárias 6,76 8 2,752 0 10 
2 Grau de solidez da existência da previsão de cenários 6,59 7 2,708 0 10 
3 Grau de solidez da existência do plano de marketing/vendas 6,51 7 2,477 0 10 
4 

 
Grau de solidez da existência do plano de produção,  
suprimentos e estocagem 7,76 8 2,017 0 10 

5 Grau de solidez da existência do plano de recursos humanos 6,75 7 2,421 0 10 
6 

 
Grau de solidez da existência do plano de investimentos no 
 ativo permanente 7,25 8 2,351 0 10 

7 
 

Grau de solidez da existência das demonstrações contábeis 
 Projetadas 7,2 8 2,868 0 10 

8 Uso do Rolling Forecasting 5,13 6 3,639 0 10 
Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

Sobre a utilização do rolling forecasting, traduzido por orçamento contínuo, não houve 

grande ênfase na utilização de tal técnica (Tabela 9), sendo que 30% dos respondentes 

admitiram não fazerem uso deste (Tabela 10). Das 85 indústrias que indicaram utilizar o 

rolling forecasting, a maioria aplica a periodicidade mensal (38%), seguido pela 

periodicidade semestral (29%) e trimestral (26%). Tal observação, de maneira geral, mantém-

se coerente com a periodicidade de geração de dados confiáveis pelo sistema contábil, que 

também possibilita a apresentação de relatórios mensais que permitem a confrontação e 

análise de dados para atualização do orçamento. No entanto, cabe ressaltar que apesar de 

utilizarem o rolling forecasting mensalmente, dois respondentes alegaram que o sistema 

contábil de sua empresa somente era capaz de gerar dados confiáveis trimestralmente e um 

admitiu que o sistema contábil de sua empresa não é confiável. 
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Tabela 10 – Periodicidade de utilização do Rolling Forecasting x Periodicidade de apresentação de dados 
contábeis confiáveis 

Periodicidade de Uso do Rolling Forecasting 
Periodicidade em que o 

sistema contábil é capaz de 
gerar dados confiáveis 

 

não uso o 
rolling 

forecasting Mensal trimestral semestral anual Outro Total 
Diário 10 10 12 8 2 2 44 
Semanal 2 6 1 2 0 0 11 
Mensal 16 13 8 10 1 1 49 
Trimestral 6 2 0 3 0 0 11 
Semestral 1 0 0 1 0 0 2 
Anual 1 0 1 1 0 0 3 
O sistema contábil não é capaz 
de gerar dados confiáveis 1 1 0 0 0 0 2 

Total 37 32 22 25 3 3 122 
Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

Além disso, destaca-se que 3 respondentes alegaram utilizar o rolling forecasting em outra 

periodicidade afora as mencionadas pela pesquisa, sendo que dois comentaram que fazem uso 

dessa técnica semanalmente, e outro alegou trabalhar com orçamento contínuo da seguinte 

forma: elaboração do orçamento em 3 etapas, sendo o primeiro para 12 meses previstos, o 

segundo com 6 meses realizados e 6 previstos, e o terceiro com nove meses realizados e 3 

previstos. Percebe-se que o entendimento de alguns respondentes quanto a essa questão  

equivaleu à de periodicidade da realização do orçamento, pois 3 respondentes optaram pela 

alternativa de periodicidade anual. 

 

A Tabela 11 apresenta as análises descritivas das razões para o uso do orçamento. Verifica-se 

que há um equilíbrio nas opções apontadas pelos respondentes como sendo os motivadores 

para a utilização de tal artefato contábil. O motivo que mais se destaca com pequena 

vantagem é o planejamento operacional, seguido de formação da estratégia, comunicação de 

metas e avaliação de desempenho. 

 

Tabela 11 – Análises Descritivas das Variáveis do Constructo Razões para o Uso do Orçamento 

  Constructo Razões para o Uso do Orçamento Média Mediana Desv.Pad. Mín. Máx. 
1 Orçamento para planejamento operacional 7,95 9 2,335 0 10 
2 Orçamento para avaliação de desempenho 7,52 8 2,651 0 10 
3 Orçamento para comunicação de metas 7,56 8 2,539 0 10 
4 Orçamento para formação da estratégia 7,73 9 2,7 0 10 
Fonte: Software SPSS versão 13.0 
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Quanto ao desempenho orçamentário, cabe ressaltar que, em uma escala de 0 a 10, os 

respondentes admitiram estar mais satisfeitos com o orçamento como instrumento de auxílio 

na tomada de decisão operacional e no gerenciamento da empresa. Observou-se menor ênfase, 

embora discreta, quanto ao grau de satisfação com o orçamento na tomada de decisão 

estratégica (Tabela 12). Ao notar os resultados apresentados nas tabelas 11 e 12, verifica-se 

que o orçamento parece estar servindo para o seu propósito, ou seja, é utilizado com ênfase 

para o planejamento operacional (curto prazo) e está auxiliando a tomada de decisão também 

operacional, apresentando esse fator o maior grau de satisfação segundo seus usuários. 

 

Tabela 12 – Análises Descritivas das Variáveis do Constructo Desempenho Orçamentário 

  Constructo Desempenho Orçamentário Média Mediana Desv.Pad. Mín. Máx. 
1 Desempenho para auxiliar o gerenciamento da empresa 7,18 8 2,597 0 10 
2 Desempenho para auxiliar na tomada de decisão operacional 7,32 8 2,53 0 10 
3 Desempenho para auxiliar na tomada de decisão estratégica  6,94 8 2,797 0 10 

Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

Com relação ao desempenho organizacional, nota-se que grande parte das indústrias 

paranaenses presentes na amostra revelam retorno do patrimônio líquido e retorno do ativo 

total iguais a 0 e inferiores a 10% , seguido de desempenhos iguais ou superiores a 10 e 

inferiores a 20% (Tabela 13). Destaca-se que 8 empresas (7%) admitiram apresentar retornos 

negativos no período analisado.  

 
Tabela 13 – Análises Descritivas das Variáveis do Constructo Desempenho Organizacional 

Retorno Sobre o Patrimônio Líquido 

Retorno sobre o 
Ativo Total 

 
 

Inferior 
a 0% 

igual ou 
superior 

a 0 e 
inferior 
a 10% 

igual ou  
superior  
a 10 e 

 inferior  
a 20% 

igual ou 
 superior 
 a 20 e 

 inferior 
 A 30% 

igual ou 
superior a 

30 e 
inferior a 

40% 

igual  
ou 

 superior  
a 40% Total 

Inferior a 0% 8 0 0 0 0 0 8 
Igual ou superior a 
0 e inferior a 10% 0 51 17 1 0 1 70 

Igual ou superior a 
10 e inferior a 20% 0 3 22 3 3 1 32 

Igual ou superior a 
20 e inferior a 30% 0 1 2 4 0 0 7 

Igual ou superior a 
30 e inferior a 40% 0 0 0 0 4 1 5 

Igual ou superior a 
40% 

0 0 0 0 0 0 0 

Total 8 55 41 8 7 3 122 
   Fonte: Software SPSS versão 13.0 
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Ressalta-se que a tabela em questão foi elaborada parte com dados informados diretamente 

pelos respondentes, e parte calculada e incluída na análise devido ao fato de alegarem não 

utilizar tais indicativos e incluírem dados na pesquisa que possibilitaram seu cômputo. Tal 

constructo foi o maior responsável pelo descarte de 46 questionários, pois dos 168 

respondentes iniciais, muitos optaram por não responder a tal quesito. 

 

Na Tabela 14 estabelece-se uma das vertentes do perfil dos respondentes, o cargo. Nota-se um 

predomínio de gerentes (35,2%), seguidos por controllers (32%), sendo que não houve 

respondentes que ocupavam o cargo de conselheiros. Dentre os que optaram por assinalar a 

alternativa outros, houve dois respondentes que explicitaram o cargo de auditor interno e 

encarregado do departamento fiscal. Observa-se que grande parte dos respondentes possui 

cargo de nível decisório, fator importante para a consistência e confiabilidade nos dados 

explicitados na presente pesquisa. 

 

Tabela 14 – Cargos dos Respondentes 

Cargo Frequência % % Cumulativo 
Gerente 43 35,2 35,2 
Controller 39 32,0 67,2 
Contador 12 9,8 77,0 
Diretor 9 7,4 84,4 
Analista contábil 7 5,7 90,1 
Outro 4 3,3 93,4 
Supervisor 3 2,5 95,9 
Coordenador 3 2,5 98,4 
Presidente 2 1,6 100,0 
Total 122 100,0 100,0 

   Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

Quanto ao tempo de atuação na empresa (Tabela 15), observa-se que a maioria dos 

respondentes possuem mais de 5 anos de trabalho na indústria em questão (64,8%), sendo que 

apenas 4 respondentes (3,3%) estão na empresa há menos de 1 ano. Demonstram, portanto, 

alto grau de conhecimento da empresa, contribuindo para a confiabilidade dos dados 

respondidos sobre os quesitos em análise. 
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Tabela 15 – Tempo de Atuação na Empresa 

Tempo Frequência % % Cumulativo 
Até 1 ano 4 3,3 3,3 
Entre 1 e 3 anos 15 12,3 15,6 
Entre 3 e 5 anos 24 19,7 35,2 
Mais de 5 anos 79 64,8 100,0 

Total 122 100,0 100,0 

    Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

Questionou-se também o respondente sobre o tempo de experiência no departamento que 

exerce a função de controladoria (Tabela 16), verificando mais especificamente o tempo de 

preparo deste em sua carreira profissional para exercer a função de controller ou equivalente. 

Constata-se que 75,4% dos respondentes possuem mais de 5 anos de experiência na área, 

sendo que 36,9% possuem mais de 10 anos. 

 

Tabela 16 – Tempo de Experiência na Área de Controladoria 

Tempo Frequência % % Cumulativo 
Até 1 ano 4 3,3 3,3 
Entre 1 e 3 anos 11 9,0 12,3 
Entre 3 e 5 anos 15 12,3 24,6 
Entre 5 e 10 anos 47 38,5 63,1 
Mais de 10 anos 45 36,9 100,0 

Total 122 100,0 100,0 
          Fonte: Software SPSS versão 13.0 

 

Quanto à nacionalidade do respondente, verifica-se que em sua quase totalidade são 

brasileiros, havendo apenas 1 norte-americano e 1 argentino (Tabela 17). Percebe-se que os 

profissionais brasileiros têm tido oportunidade de trabalhar na área de controladoria das 

organizações paranaenses, fato esse que pode distinguir da realidade brasileira, 

principalmente quanto ao estado de São Paulo, onde parece haver um maior número de 

empresas de controle estrangeiro.  

 

Tabela 17 – Nacionalidade dos Respondentes 

Tempo Frequência % % Cumulativo 
Brasileira 120 98,4 98,4 
Norte-americana 1 0,8 99,2 
Outra 1 0,8 100,0 

Total 122 100,0 100,0 

Fonte: Software SPSS versão 13.0 
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A Tabela 18 explicita o grau de instrução dos respondentes. Constata-se que 70,5% possui 

pós-graduação lato sensu, sendo que 4 respondentes indicaram possuir o título de mestre. 

Logo, percebe-se alta qualificação por parte de quem trabalha na controladoria das indústrias 

paranaenses, sendo que apenas 1 respondente admitiu possuir somente o ensino médio 

completo. Nenhum dos respondentes possui doutorado. 

 

Tabela 18 – Grau de Instrução dos Respondentes 

Grau de instrução Freqüência % % Cumulativo 

Ensino Médio completo 1 0,8 0,8 

Ensino Superior Incompleto 5 4,1 4,9 

Ensino Superior completo 26 21,3 26,2 

Pós-graduação – especialização 86 70,5 96,7 

Pós-graduação – mestrado 4 3,3 100,0 

Total 122 100,0 100,0 

    Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

Para os que possuem graduação ou estão em formação superior, questionou-se o curso que 

cursaram ou estão cursando (Tabela 19). Observa-se que cerca de 60% dos respondentes 

cursaram Ciências Contábeis como único ou como um dos cursos. Administração foi o 

segundo curso explicitado como sendo o mais enfatizado por aqueles que desenvolvem 

atividades de controladoria (37%). Foram citados também os cursos de Economia (6%), 

Direito (3%) e Engenharia (2%).  

 
Tabela 19 – Graduação dos Respondentes 

Graduação Frequência % % Cumulativo 
Ciências Contábeis 64 52,5 52,5 
Administração 38 31,1 83,6 
Economia 5 4,1 87,7 
Ciências Contábeis e Administração 4 3,3 91,0 
Engenharia 3 2,5 93,5 
Direito 2 1,6 95,1 
Ciências Contábeis, Economia e Administração 2 1,6 96,7 
Ciências Contábeis e Direito 1 0,8 97,5 
Ciências Contábeis, Administração e Direito 1 0,8 98,3 
Outra 1 0,8 99,1 
Não tem formação superior 1 0,8 ≈100,0 
Total 122 100,0 100,0 

     Fonte: Software SPSS versão 13.0 
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Ainda com relação à graduação do responsável pela controladoria, um respondente alegou 

possuir graduação em Educação Física e Matemática. O curso de Ciências Contábeis, 

portanto, apresenta-se mais adequado ao perfil dos funcionários que trabalham na área de 

controladoria, sendo que habilidades de gestão também parecem ser requeridas desse 

profissional. Segundo Anthony e Govindarajan (2001), a visão estratégica e a habilidade de 

lidar com controles gerenciais fazem parte da função do controller. 

 

Quanto ao sexo dos respondentes, percebe-se que as mulheres são minoria no desempenho de 

funções de controladoria (15%). Observa-se que o sexo feminino ainda é pouco representativo 

em cargos gerenciais, fato esse que por vezes pode gerar conflitos nas relações de gênero das 

organizações. Pesquisas apontam que oportunidades de cargos de gerência ainda são 

inferiores para as mulheres, bem como os salários se comparados aos homens, que em 2006 

chegou a ser 16,8% inferior ao dos homens, segundo a RAIS- Relação Anual de Informações 

Sociais (CONTEE, 2008). A Tabela 20 apresenta os respondentes classificados quanto ao 

sexo e ao cargo em que ocupam. 

 

Tabela 20 – Sexo dos Respondentes x Cargo de Atuação na Empresa 

Sexo Cargo 
 Masculino Feminino Total 

Gerente 37 6 43 
Controller 35 4 39 
Contador 11 1 12 
Diretor 7 2 9 
Analista contábil 4 3 7 
Outro 2 2 4 
Supervisor 3 0 3 
Coordenador 3 0 3 
Presidente 2 0 2 
Conselheiro 0 0 0 

Total 104 18 122 

     Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

No tópico a seguir, são desenvolvidos os testes não-paramétricos Mann-Whitney e Kruskal-

Wallis, a fim de identificar diferenças significativas entre grupos na amostra em análise, 

permitindo discussões entre os estudos referenciados sobre a teoria contingencial aplicada na 

contabilidade gerencial e os dados empíricos em questão. Caso não seja possível visualizar 

diferenças significativas entre dois grupos (teste Mann- Whitney), verificou-se se haveria 

distinções relevantes entre mais de dois grupos (teste Kruskal-Wallis). 
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5.2 Análises dos Testes de Hipóteses Não-Paramétricos Mann-Whitney e Kruskal-

Wallis 

 

Testes não-paramétricos possibilitam investigar a hipótese nula de que médias populacionais 

são as mesmas para dois (Mann-Whitney) ou mais (Kruskal-Wallis) grupos diferentes. Sendo 

assim, optou-se por revisitar a teoria presente nesta tese e testá-la empiricamente para 

verificar se são confirmadas ou refutadas diante das condições reais de pesquisa. Cabe 

ressaltar que, para tais análises, considerou-se um nível de confiança de 95%. 

 

 

5.2.1 Ambiente Influencia a Estrutura 

Estudos como os de Lawrence e Lorsch (1967), Baines e Langfield-Smith (2003) e 

Chenhall(2005), por exemplo, relacionam o ambiente com a estrutura organizacional, 

afirmando que ambientes diferentes exigem estruturas organizacionais distintas, categorizadas 

como mecanicistas ou orgânicas (BURNS e STALKER, 1961 apud DONALDSON, 1999). 

Sendo assim, optou-se por investigar se o ambiente influencia a estrutura organizacional das 

indústrias em questão, identificando, empiricamente, tal relação.  

 

Realizou-se, portanto, o teste Mann-Whitney com as variáveis ambientais em análise e as 

variáveis estruturais (Tabela 21), observando-se que não houve evidência estatística, no 

estudo em questão, que comprove tais afirmações, apesar de existirem aproximações entre a 

delegação de autoridade na alocação orçamentária (DAO) e competição por mão-de-obra 

(CMO), e entre delegação de autoridade nas decisões de preço (DDP) e atitudes da 

concorrência (AC). Tal fato pode ser conseqüência do constructo tomado para análise da 

variável estrutura limitar-se ao nível de delegação de autoridade, não contemplando 

características abordadas por Lawrence e Lorsch (1967) tais como integração e diferenciação 

departamentais. 
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Tabela 21 – Teste Mann-Whitney para Variáveis Ambiente e Estrutura 

Variáveis de Ambiente Variáveis de Estrutura 
 AC CMO CCI TAPP RLPE GPCS 

Mann-Whitney U 46,000 38,000 41,000 52,500 54,500 39,000 
Wilcoxon W 112,000 93,000 96,000 118,500 109,500 105,000 
Z -,645 -1,206 -,993 -,179 -,036 -1,137 

DDNP 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,519 ,228 ,321 ,858 ,972 ,256 

Mann-Whitney U 4,500 5,500 2,000 6,500 4,000 4,000 
Wilcoxon W 32,500 33,500 5,000 34,500 7,000 7,000 
Z -,751 -,461 -1,470 -,150 -,882 -,889 

DCDP 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,453 ,645 ,142 ,881 ,378 ,374 

Mann-Whitney U 106,500 81,000 111,000 101,500 101,000 98,500 
Wilcoxon W 211,500 217,000 247,000 206,500 206,000 203,500 
Z -,235 -1,299 -,042 -,441 -,460 -,566 

DSIR 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,814 ,194 ,967 ,659 ,646 ,572 

Mann-Whitney U 49,500 24,500 47,000 45,500 49,500 46,000 
Wilcoxon W 94,500 90,500 113,000 111,500 94,500 112,000 
Z ,000 -1,912 -,193 -,307 ,000 -,270 

DAO 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 ,056 ,847 ,759 1,000 ,787 

Mann-Whitney U 30,500 36,000 55,500 34,500 40,500 44,000 
Wilcoxon W 75,500 81,000 100,500 79,500 85,500 89,000 
Z -1,907 -1,517 -,202 -1,631 -1,215 -,982 

DDP 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,057 ,129 ,840 ,103 ,224 ,326 

Fonte: Software SPSS versão 13.0 

Entretanto, verifica-se que caso sejam considerados 5 agrupamentos distintos (Tabela 22), 

percebe-se diferenças significativas entre grupos que apresentam níveis de delegação distintos 

quanto à seleção de investimentos relevantes- DSIR (variável estrutural), associados com a 

intensidade percebida da concorrência de mão-de-obra- CMO (variável ambiental). Tal 

variável apresenta-se significativa ao considerar um nível 0,05 (0,029). 

 

Tabela 22 – Teste Kruskal-Wallis para Variáveis Ambiente e Estrutura, considerando 5 grupos distintos 
(clusters) 

Variáveis de Ambiente  
Variáveis de Estrutura 

  AC CMO CCI TAPP RLPE GPCS 
Chi-Square 1,218 2,730 4,894 3,888 2,674 1,450 DDNP 

Asymp. Sig. ,875 ,604 ,298 ,421 ,614 ,835 

Chi-Square 3,571 4,856 6,312 3,782 5,542 1,942 DCDP 

Asymp. Sig. ,467 ,302 ,177 ,436 ,236 ,746 

Chi-Square 2,290 10,799 5,443 1,393 4,978 2,131 DSIR 

Asymp. Sig. ,683 ,029 ,245 ,845 ,290 ,712 

Chi-Square 5,638 7,700 4,085 4,395 3,030 3,924 DAO 

Asymp. Sig. ,228 ,103 ,395 ,355 ,553 ,416 

Chi-Square 4,679 7,021 ,540 3,114 3,214 3,158 DDP 

Asymp. Sig. ,322 ,135 ,970 ,539 ,523 ,532 

   Fonte: Software SPSS versão 13.0 
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Caso se queira verificar a divisão da amostra em 10 agrupamentos distintos (Tabela 23), 

observa-se diferenças significativas entre algumas variáveis. Primeiramente, identifica-se a 

influência significativa das variáveis ambientais intensidade de concorrência por mão-de-obra 

(CMO) e tecnologia aplicada ao processo produtivo (TAPP) na delegação de autoridade no 

desenvolvimento de novos produtos- DDNP (variável estrutural). A percepção por 

concorrência de mão-de-obra e tecnologia, com maior ou menor dinamicidade, afeta o nível 

de delegação de autoridade para desenvolver novos produtos, de forma mais ou menos 

centralizada. Parece razoável supor que quanto maior a dificuldade em obter tecnologia e 

funcionários para o processo produtivo, mais centralizado o gestor tende a ser na atividade de 

desenvolvimento de novos produtos, possuindo maior cautela com os recursos existentes e se 

responsabilizando pelos direcionamentos. 

 

Tabela 23 – Teste Kruskal-Wallis para Variáveis Ambiente e Estrutura, considerando 10 grupos distintos 
(clusters) 

Variáveis de Ambiente  
Variáveis de Estrutura 
  AC CMO CCI TAPP RLPE GPCS 

Chi-Square 7,005 20,146 10,302 20,843 6,366 10,014 DDNP 
Asymp. Sig. ,637 ,017 ,327 ,013 ,703 ,349 

Chi-Square 7,869 14,454 13,090 9,952 14,677 6,197 DCDP 
Asymp. Sig. ,547 ,107 ,159 ,354 ,100 ,720 

Chi-Square 8,832 17,898 13,630 15,834 11,362 9,386 DSIR 
Asymp. Sig. ,453 ,036 ,136 ,070 ,252 ,402 

Chi-Square 15,825 16,155 10,680 20,882 11,325 5,847 DAO 
Asymp. Sig. ,071 ,064 ,298 ,013 ,254 ,755 

Chi-Square 17,085 18,147 10,638 16,001 12,904 15,157 DDP 
Asymp. Sig. ,047 ,034 ,301 ,067 ,167 ,087 

Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

Percebe-se que a intensidade de concorrência por mão-de-obra (CMO) também influencia o 

nível de delegação na seleção por investimentos relevantes (DSIR) e decisões de preços 

(DDP). A variável tecnologia aplicada ao processo produtivo (TAPP) influencia a delegação 

de autoridade para alocação orçamentária (DAO) e as atitudes da concorrência (AC) 

influenciam, embora em menor grau, a delegação nas decisões de preços (DDP). 
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5.2.2 Ambiente Influencia a Tecnologia 

Estudiosos preconizam que as empresas adotam tecnologias diferentes dependendo do 

ambiente em que operam (PERROW, 1972; THOMPSON, 1976; DAFT e MACINTOSH, 

1981; CHENHALL, 2003, entre outros), indicando influência de uma variável em outra. A 

Tabela 24 demonstra que, no estudo em questão, a percepção dos gostos e preferências do 

consumidor-GPCS (variável ambiental) influencia diretamente a utilização do comércio 

eletrônico-CE (variável tecnológica) pelas indústrias em questão.  

 

Tabela 24 – Teste Mann-Whitney para Variáveis Ambiente e Tecnologia 

Variáveis de Ambiente 
Variáveis de Tecnologia AC CMO CCI TAPP RLPE GPCS 

Mann-Whitney U 45,500 54,500 46,000 47,500 40,000 23,500 
Wilcoxon W 165,500 174,500 166,000 167,500 160,000 143,500 
Z -,948 -,360 -,914 -,817 -1,311 -2,376 

CE 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,343 ,719 ,361 ,414 ,190 ,018 
Mann-Whitney U 9,000 6,000 5,500 7,500 3,500 1,500 
Wilcoxon W 54,000 51,000 8,500 10,500 6,500 46,500 
Z ,000 -,717 -,844 -,355 -1,305 -1,792 

CRM 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 ,473 ,398 ,722 ,192 ,073 

Mann-Whitney U 2,500 2,000 2,500 4,500 1,500 5,500 
Wilcoxon W 30,500 30,000 5,500 7,500 4,500 33,500 
Z -1,329 -1,495 -1,352 -,741 -1,624 -,453 

GCS 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,184 ,135 ,176 ,459 ,104 ,651 

Mann-Whitney U ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Wilcoxon W 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Z -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 

AR 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,317 ,317 ,317 ,317 ,317 ,317 

Mann-Whitney U 50,000 56,500 62,000 79,500 74,000 85,000 
Wilcoxon W 240,000 101,500 252,000 124,500 264,000 275,000 
Z -1,775 -1,442 -1,166 -,300 -,575 -,025 

TD 

Asymp. Sig. (2-tailed ,076 ,149 ,244 ,764 ,565 ,980 

Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

Esse resultado parece representar a realidade de forma fidedigna pois ao consumidor estar 

mais exigente, novas abordagens mercadológicas devem ser enfatizadas para efetivar venda e 

estabelecer relacionamentos com esse. Cabe ressaltar, ainda, que as variáveis suprimidas na 

tabela não puderam ser contempladas na análise em questão por apresentarem limitações em 

seu processamento. 

 

No entanto, ao considerar 10 agrupamentos distintos, percebe-se a relação entre ambiente e 

tecnologia em diversos aspectos (Tabela 25). As variáveis tecnologia aplicada ao processo 
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produtivo (TAPP) e gostos e preferências do consumidor (GPCS), percebidos como mais ou 

menos dinâmicos, influenciam a utilização em maior ou menor grau do CRM (gerenciamento 

da relação com o cliente). Novamente, pode-se ter indícios de que a dinamicidade do mercado 

consumidor influencia a organização interna das empresas no que tange ao relacionamento 

com o cliente. 

 

Tabela 25 – Teste Kruskal-Wallis para Variáveis Ambiente e Tecnologia, considerando 10 grupos distintos 
(clusters) 

Variáveis de Ambiente  
Variáveis de Tecnologia 

  AC CMO CCI TAPP RLPE GPCS 
Chi-Square 12,884 13,383 15,203 16,071 13,689 10,439 CE 
Asymp. Sig. ,168 ,146 ,086 ,065 ,134 ,316 
Chi-Square 16,476 14,463 11,822 19,391 6,082 19,624 CRM 
Asymp. Sig. ,058 ,107 ,224 ,022 ,732 ,020 
Chi-Square 23,532 15,667 20,238 27,565 19,555 13,891 GCS 
Asymp. Sig. ,005 ,074 ,016 ,001 ,021 ,126 
Chi-Square 16,112 16,058 10,904 15,380 9,048 6,000 AD 
Asymp. Sig. ,024 ,025 ,143 ,031 ,249 ,540 
Chi-Square 15,461 13,114 10,419 14,393 12,745 4,891 TDFE 
Asymp. Sig. ,051 ,108 ,237 ,072 ,121 ,769 
Chi-Square 5,770 8,799 7,773 4,859 2,644 4,891 ERP 
Asymp. Sig. ,673 ,360 ,456 ,773 ,955 ,769 
Chi-Square 9,152 11,212 7,426 9,303 5,408 7,339 AR 
Asymp. Sig. ,423 ,261 ,593 ,410 ,797 ,602 

Chi-Square 4,254 7,337 14,155 7,558 2,780 6,526 MT 
Asymp. Sig. ,833 ,501 ,078 ,478 ,947 ,589 

Chi-Square 12,601 16,413 15,176 12,894 9,619 4,593 TD 
Asymp. Sig. ,182 ,059 ,086 ,167 ,382 ,868 

          Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 
Na seqüência, constata-se que a intensidade de uso do gerenciamento da cadeia de 

suprimentos (GCS) está relacionada à dinamicidade ambiental no que tange às atitudes da 

concorrência (AC), competição por compra de insumos/componentes (CCI), tecnologia 

aplicada ao processo produtivo (TAPP) e restrições legais, políticas e econômicas do setor 

(RLPE). O gerenciamento da cadeia de suprimentos é uma variável tecnológica que sofre 

maior grau de interferência da percepção ambiental, ou seja, está mais suscetível à 

instabilidade do ambiente.  

 

Isto posto, parece haver uma tendência de utilização dessa ferramenta tecnológica por parte 

do gestor à medida que este percebe um aumento de pressão da concorrência, bem como por 

compra de insumos, mudanças rápidas de tecnologia disponível e se o regulador legal, 
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político e econômico restringe ainda mais sua atuação. Quanto ao uso do armazenamento de 

dados (AD), este se associa à percepção de instabilidade do ambiente quanto às atitudes da 

concorrência (AC), competição por mão-de-obra (CMO) e tecnologia aplicada ao processo 

produtivo (TAPP). 

 

 

5.2.3 Ambiente Influencia o Porte 

Observou-se que estudos sobre abordagem contingencial contemplam a variável ambiente 

como sendo externa à organização e influenciadora das demais denominadas variáveis 

contingenciais intra-organizacionais, tais como a estrutura, tecnologia, porte e estratégia. A 

Tabela 26, no entanto, demonstra que o ambiente não influencia o porte organizacional das 

indústrias em análise. A divergência de estudos anteriores, tais como Merchant (1984) e 

Hansen e Van der Stede (2004) pode ter ocorrido em virtude da opção da pesquisadora em 

não utilizar o número de funcionários como parâmetro para tal quesito. 

 

Tabela 26 – Teste Mann-Whitney para Variáveis Ambiente e Porte 

Variáveis de Ambiente 
Variável de Porte AC CMO CCI TAPP RLPE GPCS 

Mann-Whitney U 2,000 1,500 5,500 6,500 ,500 4,500 
Wilcoxon W 3,000 2,500 125,500 126,500 1,500 124,500 
Z -1,206 -1,315 -,447 -,220 -1,528 -,659 

ROB 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,228 ,188 ,655 ,826 ,127 ,510 

     Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 
 

Adicionalmente, outra ressalva deve ser realizada; os resultados podem indicar que o número 

de categorias que representou o porte da empresa (4 categorias somente, classificando as 

empresas, de acordo com sua receita operacional bruta, em micro, pequena, média e grande 

indústria) foi insuficiente para a separação de grupos em portes distintos. No entanto, ao 

considerar 4 agrupamentos distintos, percebe-se que a variável tecnologia aplicada ao 

processo produtivo (TAPP), sendo sua dinamicidade percebida como dimensão ambiental, 

influencia a receita operacional bruta da empresa (ROB), variável de porte (Tabela 27).  
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Tabela 27 – Teste Kruskal-Wallis para Variáveis Ambiente e Porte, considerando 4 grupos distintos 
(clusters) 

Variáveis de Ambiente  
Variável de Porte 

AC CMO CCI TAPP RLPE GPCS 
Chi-Square 6,555 4,235 5,277 9,843 4,545 1,221 ROB 
Asymp. Sig. ,088 ,237 ,153 ,020 ,208 ,748 

      Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 
 

 

5.2.4 Ambiente Influencia a Estratégia 

Govindarajan (1988), Davila (2000) e outros pesquisadores observaram a influência do 

ambiente na determinação da estratégia norteadora da empresa. Na amostra em investigação, 

não se constatou essa observação ao abordar apenas 2 grupos (teste Mann- Whitney, 

explicitado na Tabela 28). Ressalta-se que algumas variáveis de mensuração estratégica, tais 

como buscar alta qualidade do produto/serviço (BAQ), oferecer suporte ao cliente (OSC) e 

desenvolver características únicas do produto/serviço (DCUP) não puderam sequer ser 

mencionadas no teste citado pois não houve casos válidos que permitissem a utilização de tal 

instrumento. 

 

Tabela 28 – Teste Mann-Whitney para Variáveis Ambiente e Estratégia 

Variáveis de Ambiente Variáveis de Estratégia 
 AC CMO CCI TAPP RLPE GPCS 

Mann-Whitney U ,500 1,000 ,000 1,000 ,000 ,000 
Wilcoxon W 3,500 4,000 3,000 4,000 3,000 3,000 
Z -,707 ,000 -1,414 ,000 -1,225 -1,225 

IMMC 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,480 1,000 ,157 1,000 ,221 ,221 

Mann-Whitney U 6,500 8,000 11,500 12,000 5,500 12,000 
Wilcoxon W 12,500 44,000 47,500 48,000 41,500 48,000 
Z -1,130 -,834 -,105 ,000 -1,342 ,000 

IPD 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,258 ,404 ,916 1,000 ,180 1,000 

Mann-Whitney U 24,000 23,000 25,000 28,000 22,000 26,500 
Wilcoxon W 60,000 59,000 61,000 64,000 50,000 62,500 
Z -,466 -,587 -,356 ,000 -,701 -,176 

PVMC 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,641 ,557 ,722 1,000 ,483 ,860 

      Fonte: Software SPSS versão 13.0 
  

No entanto, ao considerar 10 agrupamentos distintos, por exemplo, percebe-se a relação entre 

ambiente e estratégia (Tabela 29). Investir em Pesquisa e Desenvolvimento muito mais do que 

a concorrência (IPD) é uma decisão influenciada pela percepção da dinamicidade do ambiente 

voltada à competição por mão-de-obra (CMO), tecnologia aplicada ao processo produtivo 
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(TAPP), restrições legais, políticas e econômicas (RLPE) e gostos e preferências do 

consumidor (GPCS). Portanto, pode-se inferir que quanto maior a instabilidade do ambiente, 

maior é a intensidade de investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento nas indústrias 

paranaenses pesquisadas. 

 

Tabela 29 – Teste Kruskal-Wallis para Variáveis Ambiente e Estratégia, considerando 10 grupos distintos 
(clusters) 

Variáveis de Ambiente  
Variáveis de Estratégia 
  AC CMO CCI TAPP RLPE GPCS 

Chi-Square 3,589 5,918 10,323 12,202 8,027 12,386 BAQ 
Asymp. Sig. ,826 ,549 ,171 ,094 ,330 ,089 
Chi-Square 12,394 15,721 8,125 11,621 8,055 15,087 OSC 
Asymp. Sig. ,134 ,047 ,421 ,169 ,428 ,057 
Chi-Square 7,452 14,927 11,038 19,838 7,221 12,360 DCUP 
Asymp. Sig. ,489 ,061 ,200 ,011 ,513 ,136 
Chi-Square 10,137 3,467 6,112 8,514 5,572 6,649 IMMC 
Asymp. Sig. ,256 ,902 ,635 ,385 ,695 ,575 

Chi-Square 11,276 20,075 15,938 26,278 20,682 20,614 IPD 
Asymp. Sig. ,257 ,017 ,068 ,002 ,014 ,014 
Chi-Square 7,398 8,495 8,793 9,059 8,723 3,867 PVMC 
Asymp. Sig. ,596 ,485 ,457 ,432 ,463 ,920 

           Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

Outras variáveis estratégicas são influenciadas por variáveis ambientais, de forma 

significativa, a saber: a competição por mão-de-obra (CMO) influencia a oferta de suporte ao 

cliente do produto/serviço (OSC) e a tecnologia aplicada ao processo produtivo (TAPP) 

influencia o desenvolvimento de características únicas do produto/serviço (DCUP). Pode-se 

observar, nos resultados explicitados, que a dinamicidade de tecnologia disponível no 

mercado afeta a decisão das indústrias em questão em enfatizar o desenvolvimento de um 

produto diferenciado, pois tal procedimento demandaria inovações constantes provenientes do 

emprego de novas tecnologias ao seu processo produtivo. As mudanças rápidas de tecnologias 

disponíveis tornariam o processo produtivo obsoleto rapidamente, dificultando a ênfase em 

produtos diferenciados que não demandassem constantes investimentos nesse quesito. 
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5.2.5 Estratégia Influencia a Estrutura 

Pesquisadores como Chandler (1962) e Gosselin (1997) estabeleceram relacionamento entre 

estratégia e estrutura organizacional. Utilizando somente a classificação da pesquisa em dois 

grupos distintos, tal como na taxonomia de Porter (1986), em que a estratégia é vista como 

enfoque em diferenciação ou enfoque em custos, na pesquisa em questão verifica-se que há 

relacionamento entre delegação na alocação orçamentária (DAO) e o fato da empresa 

procurar ter uma imagem da marca muito melhor que a concorrência- IMMC (Tabela 30). 

Além disso, observa-se a influência da opção por desenvolver características únicas do 

produto/serviço (DCUP) na intensidade de delegação de autoridade na decisão de preços 

(DDP). 

 

Tabela 30 – Teste Mann-Whitney para Variáveis Estratégia e Estrutura 

Variáveis de Estratégia Variáveis de Estrutura 
 BAQ OSC DCUP IMMC IPD PVMC 

Mann-Whitney U 49,500 52,000 45,500 54,000 44,000 52,000 
Wilcoxon W 104,500 118,000 111,500 109,000 99,000 118,000 
Z -,397 -,215 -,680 -,072 -,780 -,212 

DNP 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,691 ,830 ,497 ,943 ,435 ,832 
Mann-Whitney U 5,000 4,500 6,000 7,000 4,500 6,000 
Wilcoxon W 8,000 7,500 34,000 35,000 7,500 9,000 
Z -,614 -,748 -,307 ,000 -,738 -,294 

DCP 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,539 ,455 ,759 1,000 ,460 ,769 

Mann-Whitney U 110,000 93,000 103,500 97,000 84,000 106,500 
Wilcoxon W 246,000 229,000 208,500 233,000 189,000 242,500 
Z -,086 -,811 -,359 -,646 -1,176 -,230 

DSIR 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,931 ,417 ,720 ,518 ,240 ,818 

Mann-Whitney U 35,000 41,500 39,500 24,500 28,000 45,000 
Wilcoxon W 101,000 107,500 105,500 90,500 94,000 111,000 
Z -1,219 -,629 -,777 -1,968 -1,656 -,345 

DAO 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,223 ,529 ,437 ,049 ,098 ,730 

Mann-Whitney U 53,500 49,500 26,500 52,000 36,500 47,000 
Wilcoxon W 98,500 94,500 71,500 97,000 81,500 138,000 
Z -,342 -,620 -2,186 -,445 -1,483 -,773 

DDP 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,732 ,535 ,029 ,656 ,138 ,440 

 
 Fonte: Software SPSS versão 13.0 
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5.2.6 Variáveis Contingenciais Influenciam os Componentes do Sistema 

Orçamentário 

 

Ao se observar a influência das variáveis contingenciais no sistema orçamentário, constata-se 

relações significativas. Primeiramente, a percepção pela intensidade da concorrência 

ambiental (AC) influencia a utilização do rolling forecasting- RF (Tabela 31). Tal fato 

apresenta coerência com o propósito da utilização de tal técnica orçamentária, que é 

justamente atualizar os dados orçamentários em conformidade com as alterações das variáveis 

ambientais para ajustá-los à realidade, proporcionando tomadas de decisões muito mais 

consistentes. 

 

Tabela 31 – Teste Mann-Whitney para Variáveis Contingenciais e Componentes do Sistema Orçamentário 

Variáveis Contingenciais 
Componentes do Sistema Orçamentário AC GCS AR MT BAQ DCUP IMMC 

Mann-Whitney U ,500 ,000 ,500 ,500 ,000 ,500 ,000 
Wilcoxon W 10,500 10,000 10,500 10,500 10,000 10,500 10,000 
Z -1,999 -2,121 -1,980 -1,980 -2,201 -1,962 -2,160 

RF 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,046 ,034 ,048 ,048 ,028 ,050 ,031 
Mann-Whitney U   ,000 ,000    
Wilcoxon W   6,000 6,000    
Z   -1,964 -1,964    

PIAP 

Asymp. Sig. (2-tailed)   ,050 ,050    

Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

 

Outras variáveis contingenciais influenciam a utilização do rolling forecasting (RF), tais 

como a intensidade de uso do gerenciamento da cadeia de suprimentos - GCS (tecnologia), 

rotina (MT) e repetitividade da tarefa - AR (tecnologia), buscar alta qualidade do 

produto/serviço (BAQ), desenvolver características únicas do produto/serviço (DCUP) e 

enfatizar uma busca da imagem da marca muito melhor que a da concorrência – IMMC 

(variáveis estratégicas).  

 

Quanto ao plano de investimentos no ativo permanente (PIAP), a intensidade do seu uso está 

relacionada ao grau de repetitividade (AR) e rotina da tarefa (MT), variáveis tecnológicas. 

Pode-se inferir que indústrias que adotam tecnologia de produção em massa, mais 

mecanizadas, necessitam de renovação de seu parque fabril periodicamente, realizando-a a 

partir de uma análise de orçamento de capital, por meio da realização do plano de 

investimentos no ativo permanente em questão. 
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Observa-se, nas Tabela 32 e 33, que caso sejam considerados 10 grupos distintos (clusters), o 

número de variáveis contingenciais e de elementos orçamentários relacionados entre si 

apresenta-se mais intensa, sendo que as únicas variáveis que não se relacionam com os 

atributos orçamentários neste nível (10 agrupamentos) são concorrência por compra de 

insumos/componentes (CCI) e gostos e preferências do consumidor - GPCS (ambientais), 

diversificação das tarefas- TD (tecnológica), delegação na decisão de preços - DDP 

(estrutural) e enfoque em preço de venda menor que dos concorrentes -PVMC (estratégica). 

 

Constata-se que variáveis de cunho tecnológico, em especial as que se referem a tecnologia de 

sistemas de informação, influenciam fortemente o grau de aderência aos componentes do 

sistema orçamentário, sendo que a capacidade de gerenciamento da cadeia de suprimentos 

(GCS), armazenamento de dados (AD) e ERP afetam todos os componentes do sistema 

orçamentário. Uma relação que pode ser extraída dos respondentes é que para se adotar o 

orçamento em sua plenitude (referindo-se a todos os componentes do sistema orçamentário), 

as informações devem estar disponíveis, interligadas entre os diversos setores. E para tal, o 

emprego de tecnologias de informação que possibilitem a integração dos dados de forma 

confiável e rápida é uma condição importante para a adoção de tal artefato contábil. 
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Tabela 32 – Teste Kruskal-Wallis para Variáveis Ambientais e Tecnológicas e Componentes do Sistema Orçamentário, considerando 10 grupos distintos (clusters) 
Variáveis de Ambiente Variáveis de Tecnologia Componentes  

do Sistema  
Orçamentário AC CMO CCI TAPP RLPE GPCS CE CRM GCS AD TDFE ERP AR MT TD 

Chi-Square 7,660 18,244 7,514 11,556 9,873 6,676 10,642 14,665 31,433 22,369 24,207 28,660 9,353 13,907 12,274 PO 

Asymp. Sig. ,569 ,032 ,584 ,239 ,361 ,671 ,301 ,101 ,000 ,008 ,004 ,001 ,405 ,126 ,198 

Chi-Square 12,997 18,109 11,291 17,814 3,749 11,485 4,862 18,514 32,322 20,358 17,829 28,084 13,827 8,702 5,983 PC 

Asymp. Sig. ,163 ,034 ,256 ,037 ,927 ,244 ,846 ,030 ,000 ,016 ,037 ,001 ,129 ,465 ,742 

Chi-Square 16,829 17,977 8,332 11,541 5,906 12,991 21,978 17,489 28,123 25,302 27,964 28,594 15,869 20,487 4,496 PMV 

Asymp. Sig. ,051 ,035 ,501 ,240 ,749 ,163 ,009 ,042 ,001 ,003 ,001 ,001 ,070 ,015 ,876 

Chi-Square 6,855 12,148 5,236 17,176 16,278 6,582 6,939 12,113 29,689 25,246 17,976 35,620 19,530 8,729 9,665 PPSE 

Asymp. Sig. ,444 ,096 ,631 ,016 ,023 ,474 ,435 ,097 ,000 ,001 ,012 ,000 ,007 ,273 ,208 

Chi-Square 3,882 10,713 15,378 9,823 5,380 6,693 6,408 13,170 24,291 22,298 10,901 22,795 22,971 22,836 5,226 PRH 

Asymp. Sig. ,919 ,296 ,081 ,365 ,800 ,669 ,698 ,155 ,004 ,008 ,283 ,007 ,006 ,007 ,814 

Chi-Square 16,007 22,484 14,967 21,609 8,182 14,505 8,422 7,959 24,502 21,674 17,303 27,447 21,474 14,641 6,933 PIAP 

Asymp. Sig. ,067 ,007 ,092 ,010 ,516 ,105 ,492 ,538 ,004 ,010 ,044 ,001 ,011 ,101 ,644 

Chi-Square 8,266 25,753 14,031 20,882 5,598 10,554 6,408 13,170 24,291 22,298 10,901 22,795 22,971 22,836 5,226 DCP 

Asymp. Sig. ,408 ,001 ,081 ,007 ,692 ,228 ,698 ,155 ,004 ,008 ,283 ,007 ,006 ,007 ,814 

Chi-Square 8,432 16,220 10,850 13,270 6,001 7,417 20,892 16,799 18,797 16,505 18,567 20,822 10,885 9,146 7,816 RF 

Asymp. Sig. ,491 ,062 ,286 ,151 ,740 ,594 ,007 ,032 ,016 ,036 ,017 ,008 ,208 ,330 ,452 

         Fonte: Software SPSS versão 13.0 
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Tabela 33 – Teste Kruskal-Wallis para Variáveis Estruturais, de Porte e Estratégicas e Componentes do Sistema Orçamentário, considerando 10 grupos distintos 

(clusters) 

Variáveis de Estrutura 
Variável 

 Porte 
Variáveis de Estratégia Componentes  

do Sistema  
Orçamentário DDNP CDP SIR AO DP ROB BAQ OSC DCUP IMMC IPD PVMC 

Chi-Square 21,644 16,964 18,901 29,043 10,050 24,114 26,508 22,306 18,368 17,187 16,746 14,020 PO 
Asymp. Sig. ,010 ,049 ,026 ,001 ,346 ,004 ,002 ,008 ,031 ,046 ,053 ,122 

Chi-Square 24,330 15,599 15,418 18,973 15,437 26,953 22,150 27,861 14,681 15,834 18,303 6,266 PC 
Asymp. Sig. ,004 ,076 ,080 ,025 ,080 ,001 ,008 ,001 ,100 ,070 ,032 ,713 

Chi-Square 19,788 15,533 16,273 13,692 10,962 15,689 26,447 28,168 21,530 17,194 21,051 9,891 PMV 
Asymp. Sig. ,019 ,077 ,061 ,134 ,278 ,074 ,002 ,001 ,010 ,046 ,012 ,359 

Chi-Square 19,884 23,909 16,597 22,261 13,541 17,308 20,492 22,391 13,410 14,058 19,021 4,656 PPSE 
Asymp. Sig. ,006 ,001 ,020 ,002 ,060 ,016 ,005 ,002 ,063 ,050 ,008 ,702 

Chi-Square 15,542 18,156 22,252 24,813 14,153 17,746 19,058 23,136 17,019 15,719 16,728 6,395 PRH 
Asymp. Sig. ,077 ,033 ,008 ,003 ,117 ,038 ,025 ,006 ,048 ,073 ,053 ,700 

Chi-Square 15,570 13,386 19,189 22,036 7,769 22,747 12,649 15,722 7,788 3,601 10,337 7,689 PIAP 
Asymp. Sig. ,076 ,146 ,024 ,009 ,558 ,007 ,179 ,073 ,556 ,936 ,324 ,566 

Chi-Square 16,906 14,244 21,011 18,426 6,891 12,534 9,178 10,722 8,978 1,982 10,091 4,158 DCP 
Asymp. Sig. ,031 ,076 ,007 ,018 ,548 ,129 ,327 ,218 ,344 ,982 ,259 ,843 

Chi-Square 16,887 19,480 10,016 15,741 11,958 10,468 19,070 17,762 16,527 15,467 13,468 8,946 RF 
Asymp. Sig. ,051 ,021 ,349 ,072 ,216 ,314 ,025 ,038 ,057 ,079 ,143 ,442 

                        Fonte: Software SPSS versão 13.0 
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5.2.7 Variáveis Contingenciais Influenciam as Razões de Uso do Sistema 

Orçamentário 

Pelos testes não-paramétricos, também é possível investigar se as variáveis contingenciais 

influenciam as motivações pelos quais os respondentes alegaram utilizar o orçamento. 

Considerando dez grupos distintos, a variável ambiental concorrência por mão-de-obra 

(CMO) está relacionada à motivação para planejamento operacional (RUPO) e formação da 

estratégia (RUFE), e a percepção pelo dinamismo da tecnologia aplicada ao processo 

produtivo (TAPP) está associada à formação da estratégia (RUFE) como razão para uso do 

orçamento (Tabela 34). Sendo assim, quanto maior a restrição por mão-de-obra, mais as 

empresas tendem a usar o orçamento visando o seu auxílio no planejamento das operações da 

indústria (visão de curto prazo), bem como na busca por alcançar objetivos de longo prazo, 

mais estratégicos. Quanto à tecnologia disponível no mercado, quanto maior a sua 

dinamicidade, mais as empresas respondentes tendem a usar o orçamento visando atingir ao 

planejamento de longo prazo, mais estratégico. 

 

Tabela 34 – Teste Kruskal-Wallis para Variáveis Ambientais e Razões de Uso do Sistema Orçamentário, 
considerando 10 grupos distintos (clusters) 

Variáveis de Ambiente Razões de Uso do Sistema 
Orçamentário 

 AC CMO CCI TAPP RLPE GPCS 
Chi-Square 13,900 17,831 10,562 14,601 13,664 4,349 RUPO 
Asymp. Sig. ,084 ,023 ,228 ,067 ,091 ,824 

Chi-Square 6,677 14,490 8,192 10,974 5,849 9,606 RUAD 
Asymp. Sig. ,572 ,070 ,415 ,203 ,664 ,294 

Chi-Square 7,355 9,353 10,883 12,129 11,348 11,217 RUCM 
Asymp. Sig. ,499 ,313 ,208 ,146 ,183 ,190 

Chi-Square 9,496 18,660 14,075 19,755 7,147 12,105 RUFE 
Asymp. Sig. ,393 ,028 ,120 ,019 ,622 ,207 

Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

A Tabela 35 demonstra a associação entre variáveis tecnológicas e as razões para o uso do 

orçamento. Cabe ressaltar a influência da intensidade do gerenciamento da cadeia de 

suprimentos (GCS) e o uso do orçamento para planejamento operacional (RUPO), 

explicitando uma relação altamente significativa. A influência da intensidade de adoção 

tecnológica e as motivações de uso do orçamento parecem sustentar a visão de que tal 

instrumento contábil gerencial requer a implantação de um sistema de informação adequado 

que viabilize informações rápidas e consistentes com a dinamicidade ambiental. 
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Tabela 35 – Teste Kruskal-Wallis para Variáveis Tecnológicas e Razões de Uso do Sistema Orçamentário, 
considerando 10 grupos distintos (clusters) 

Variáveis Tecnológicas Razões de Uso do 
Sistema Orçamentário CE CRM GCS AD TDFE ERP AR MT TD 

Chi-
Square 

9,053 20,931 33,880 17,272 19,238 20,203 14,952 9,273 9,159 
RUPO 

Asymp. 
Sig. 

,338 ,007 ,000 ,027 ,014 ,010 ,060 ,320 ,329 

Chi-
Square 

7,316 7,866 19,342 11,304 8,987 22,034 13,269 11,086 12,521 
RUAD 

Asymp. 
Sig. 

,503 ,447 ,013 ,185 ,343 ,005 ,103 ,197 ,129 

Chi-
Square 

18,260 4,668 14,962 8,738 7,752 20,804 20,795 15,576 5,273 
RUCM 

Asymp. 
Sig. 

,019 ,792 ,060 ,365 ,458 ,008 ,008 ,049 ,728 

Chi-
Square 

6,549 11,229 20,856 21,385 22,156 21,198 15,187 18,204 6,409 
RUFE 

Asymp. 
Sig. 

,684 ,260 ,013 ,011 ,008 ,012 ,086 ,033 ,698 

Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

Em seguida, observa-se que todas as variáveis estruturais influenciam as razões de uso do 

orçamento, parecendo indicar que quanto maior o nível de delegação de autoridade, mais 

importante é o uso do orçamento para os quesitos planejamento operacional (RUPO), 

avaliação de desempenho (RUAD), comunicação de metas (RUCM) e formação da estratégia 

(RUFE), motivações tanto de curto como de longo prazos (Tabela 36).  

 

Tabela 36 – Teste Kruskal-Wallis para Variáveis Estruturais e Porte e Razões de Uso do Sistema 
Orçamentário, considerando 10 grupos distintos (clusters) 

Variáveis Estruturais 
Variável 

Porte 
Razões de Uso do Sistema 

Orçamentário 
 DDNP CDP SIR AO DP ROB 

Chi-Square 25,707 23,211 13,728 17,922 11,329 19,396 RUPO 
Asymp. Sig. ,001 ,003 ,089 ,022 ,184 ,013 
Chi-Square 25,350 24,322 19,783 24,006 14,091 10,161 RUAD 
Asymp. Sig. ,001 ,002 ,011 ,002 ,079 ,254 

Chi-Square 14,826 28,944 13,481 21,938 11,018 10,913 RUCM 
Asymp. Sig. ,063 ,000 ,096 ,005 ,201 ,207 

Chi-Square 11,795 11,047 17,864 22,464 19,810 12,164 RUFE 
Asymp. Sig. ,225 ,272 ,037 ,008 ,019 ,204 

Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

O porte da empresa (ROB) também demonstrou associação com a motivação do uso do 

orçamento para planejamento operacional (RUPO). Quanto maior for a empresa, maior o uso 

do orçamento visando o alcance de objetivos de curto prazo, por meio de planos operacionais. 

Tal conclusão apresenta-se coerente com os achados de Merchant (1984), que revelam que a 
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institucionalização de mecanismos de controles gerenciais formais aumenta com o 

crescimento das organizações, e o orçamento é um instrumento contábil formalizado com o 

intuito de proporcionar maior controle sobre as operações da empresa. 

 

A Tabela 37 estabelece a relação entre as variáveis estratégicas e as motivações para uso dos 

componentes orçamentários. Pode-se inferir que, caso a empresa opte por um enfoque 

estratégico de diferenciação, o orçamento é utilizado para múltiplas finalidades. Tal fato pode 

ser observado pelas relações significativas entre variáveis estratégicas voltadas à 

diferenciação (buscar alta qualidade do produto/serviço- BAQ, oferecer suporte ao cliente- 

OSC, desenvolver características únicas do produto/serviço- DCUP, possuir imagem da marca 

muito melhor que a da concorrência- IMMC e investir em Pesquisa e Desenvolvimento muito 

mais do que a concorrência- IPD) e as razões de uso do sistema orçamentário (RUPO, RUAD, 

RUCM e RUFE).  

 
Tabela 37 – Teste Kruskal-Wallis para Variáveis Estratégicas e Razões de Uso do Sistema Orçamentário, 

considerando 10 grupos distintos (clusters) 

Variáveis Estratégicas Razões de Uso do Sistema Orçamentário 
 BAQ OSC DCUP IMMC IPD PVMC 

Chi-Square 26,508 22,306 18,368 17,187 16,746 14,020 RUPO 
Asymp. Sig. ,002 ,008 ,031 ,046 ,053 ,122 

Chi-Square 22,150 27,861 14,681 15,834 18,303 6,266 RUAD 
Asymp. Sig. ,008 ,001 ,100 ,070 ,032 ,713 

Chi-Square 26,447 28,168 21,530 17,194 21,051 9,891 RUCM 
Asymp. Sig. ,002 ,001 ,010 ,046 ,012 ,359 

Chi-Square 20,492 22,391 13,410 14,058 19,021 4,656 RUFE 
Asymp. Sig. ,005 ,002 ,063 ,050 ,008 ,702 

Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

Não houve relação significativa entre a variável estratégica que busca focar o baixo custo (ter 

um preço de venda muito menor do que o da concorrência – PVMC) e as razões de uso para o 

orçamento. Tal fato apresenta-se divergente à teoria preconizada por Chenhall (2003), que 

observou que organizações com foco em liderança em baixo custo tenderiam a adotar 

sistemas de controles gerenciais mais formais e tradicionais, dentre eles o orçamento, que 

facilitaria a busca por um custo menor. Observa-se que as motivações para uso do orçamento 

apresentadas são tanto voltadas a decisões de curto prazo (planejamento operacional - RUPO 

e avaliação de desempenho - RUAD), quanto para auxiliar nas decisões de longo prazo, 

comunicando as metas -RUCM e contribuindo para o desenvolvimento da estratégia definida 

a anteriori (formação da estratégia - RUFE). 
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5.2.8 Variáveis Contingenciais Influenciam no Desempenho Orçamentário e 

Organizacional 

Fator relevante que se deve investigar na análise em questão é a relação existente entre as 

variáveis contingenciais e o desempenho da empresa, seja orçamentário ou organizacional. 

Destaca-se somente uma variável que exerce influência significativa no desempenho da 

empresa, ao testar dois grupos distintos: a variável estratégica que enfatiza o desenvolvimento 

de características únicas do produto/serviço - DCUP (Tabela 38). Pode-se inferir que as 

indústrias paranaenses que utilizaram tal ênfase em seu direcionamento estratégico, buscando 

uma diferenciação do seu produto/serviço com relação aos concorrentes, constataram a 

influência de tal decisão no seu desempenho (RSPL e RSAT), apresentando associação de 

forma significativa. 

 

Tabela 38 – Teste Mann-Whitney para Variáveis Estratégicas e Desempenho Orçamentário e 
Organizacional 

Variáveis de Estratégia Desempenho 
 BAQ OSC DCUP IMMC IPD PVMC 

Mann-Whitney U 212,000 208,000 85,500 170,000 207,000 158,500 
Wilcoxon W 248,000 1748,000 121,500 206,000 243,000 194,500 
Z -,174 -,254 -2,811 -1,078 -,272 -1,276 

RSPL 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,862 ,799 ,005 ,281 ,785 ,202 

Mann-Whitney U 261,500 266,000 101,500 224,500 254,000 208,000 
Wilcoxon W 297,500 2751,000 137,500 260,500 290,000 244,000 
Z -,322 -,236 -2,980 -,946 -,433 -1,193 

RSAT 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,747 ,813 ,003 ,344 ,665 ,233 

Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

No entanto, ao se considerar 5 grupos distintos (clusters), é possível identificar associações 

significativas entre variáveis ambientais e desempenho, tais como atitudes da concorrência 

(AC) e retorno sobre patrimônio líquido (RSPL) e ativo total (RSAT); concorrência de mão-

de-obra (CMO) e satisfação com o orçamento para tomada de decisão estratégica (DATDE); e 

percepção do dinamismo da tecnologia aplicada ao processo produtivo (TAPP) e satisfação do 

orçamento para auxiliar no gerenciamento da empresa (DAGE), conforme Tabela 39. Dessas 

relações, destaca-se o fato de que quanto mais dinâmica se percebe a tecnologia de produção 

disponível no mercado, maior é a satisfação dos respondentes com a adoção do orçamento 

visando gerir a organização. 
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Tabela 39 – Teste Kruskal-Wallis para Variáveis Contingenciais e Desempenho Orçamentário e 
Organizacional, considerando 5 grupos distintos (clusters) 

Variáveis Contingenciais Desempenho 
 AC CMO TAPP CRM AR DDNP DAO DDP OSC DCUP 

Chi-Square 6,171 1,515 11,986 ,167 5,937 2,268 2,087 1,191 4,802 3,173 DAGE 
Asymp. Sig. ,104 ,679 ,007 ,983 ,115 ,519 ,555 ,755 ,187 ,366 

Chi-Square 2,998 ,326 5,140 ,852 5,449 ,848 1,741 2,202 2,495 ,874 DATDO 
Asymp. Sig. ,392 ,955 ,162 ,837 ,142 ,838 ,628 ,532 ,476 ,832 

Chi-Square 6,656 8,334 6,516 9,269 3,188 6,809 7,873 11,473 9,916 ,871 DATDE 
Asymp. Sig. ,084 ,040 ,089 ,026 ,364 ,078 ,049 ,009 ,019 ,833 

Chi-Square 11,275 3,098 5,808 8,506 9,665 18,817 1,307 8,887 3,523 13,135 RSPL 
Asymp. Sig. ,024 ,541 ,214 ,075 ,046 ,001 ,860 ,064 ,474 ,011 
Chi-Square 10,905 2,056 2,853 5,494 9,096 16,142 2,635 8,239 5,564 16,770 RSAT 
Asymp. Sig. ,028 ,726 ,583 ,240 ,059 ,003 ,621 ,083 ,234 ,002 

  Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

Quanto às variáveis tecnológicas influenciarem o desempenho, é relevante observar a 

intensidade de uso do CRM (CRM) relacionada à satisfação com o orçamento para tomada de 

decisão estratégica (DATDE) e o grau de repetitividade da tarefa (AR) associado ao retorno 

sobre o patrimônio líquido (RSPL). Com relação à estrutura, observa-se que a delegação no 

desenvolvimento de novos produtos (DDNP) influencia o desempenho organizacional 

(retorno sobre o patrimônio líquido- RSPL e ativo total-RSAT); delegação na alocação 

orçamentária (DAO) e nas decisões de preço (DDP), por sua vez, influenciam a satisfação 

com o orçamento ao auxiliar na tomada de decisão estratégica (DATDE). 

 

À luz dessas considerações, pode-se inferir que à medida que o nível de delegação na 

alocação orçamentária aumenta, especialmente no que se refere a alocação orçamentária e 

decisões de preço, a satisfação pelo uso do orçamento para tomada de decisão estratégica 

também aumenta. Parece ser plausível considerar que o aumento de participação na 

elaboração do orçamento também provoca um aumento na satisfação com a utilização de tal 

artefato contábil, harmonizando-se com as conclusões de Brownell (1983).  

 

No quesito variáveis estratégicas, constata-se a relação entre oferecer suporte ao cliente do 

produto/serviço (OSC) e o desempenho do orçamento para a tomada de decisão estratégica 

(DATDE). Desenvolver características únicas do produto/serviço (DCUP) influencia, de 

forma significativa, o desempenho organizacional (retorno sobre o patrimônio líquido – RSPL 

e sobre o ativo total - RSAT), reafirmando o achado pelo teste Mann-Whitney. 
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5.2.9 Variáveis Orçamentárias e Desempenho Organizacional 

A Tabela 40 demonstra a associação entre a adoção de elementos orçamentários e a satisfação 

em utilizar o orçamento com relação ao desempenho orçamentário, sendo significativa ao 

considerar 5 grupos distintos, por exemplo. Observa-se que a satisfação com o orçamento 

para auxiliar o gerenciamento da empresa (DAGE) e para tomada de decisões operacionais 

(DATDO) está relacionada ao desempenho organizacional medido pelo retorno sobre o 

investimento (RSAT). Os respondentes das indústrias que se encontram satisfeitos com o uso 

do orçamento para fins de curto prazo, mais operacionais, verificam um melhor desempenho 

de suas empresas também operacional, demonstrando estreita ligação entre tais fatores em 

análise. 

 

Tabela 40 – Teste Kruskal-Wallis para Variáveis Orçamentárias e Desempenho Organizacional, 
considerando 5 grupos distintos (clusters) 

Elementos orçamentários 
Desempenho 

Orçamentário 
Desempenho 

organizacional PO PC PMV 
PPS

E PRH PIAP DCP RF 
DAG

E 
DATD

O 
DATD

E 
RSA
T 

Chi-
Square 

6,39
2 

7,03
4 

5,39
6 

5,416 
4,14

1 
7,843 

5,62
1 

5,32
9 

10,810 11,177 6,759 

 Df 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 Asymp

. Sig. 
,172 ,134 ,249 ,247 ,387 ,098 ,229 ,255 ,029 ,025 ,149 

RSPL Chi-
Square 

9,52
1 

8,46
8 

6,34
8 

5,924 
5,64

5 
15,15

5 
6,88

9 
8,51

4 
14,090 12,602 13,180 

 Df 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 Asymp

. Sig. ,049 ,076 ,175 ,205 ,227 ,004 ,142 ,074 ,007 ,013 ,010 

Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

A adoção de premissas orçamentárias (PO) e do plano de investimentos no ativo permanente 

(PIAP) também se mostra influenciando o retorno sobre o patrimônio líquido (RSPL), outra 

medida empregada que revela o desempenho organizacional. É relevante observar que um 

maior grau de aderência às premissas orçamentárias é fundamental para que o orçamento 

alcance êxito em seus propósitos, e essa pesquisa empírica reforça tal constatação observada 

por Frezatti (2006). 

 

O retorno sobre o patrimônio líquido (RSPL) também está relacionado à satisfação com o 

orçamento como um instrumento de auxílio no gerenciamento da empresa (DAGE), na 

tomada de decisão operacional - DATDO (perspectiva de curto prazo) e para a tomada de 

decisão estratégica - DATDE (perspectiva de longo prazo). Pode-se inferir, portanto, que a 
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adoção de elementos orçamentários e a satisfação com tal artefato possuem relação com o 

desempenho organizacional , confirmando o preconizado por Hansen e Van der Stede (2004). 

 

 

5.3 Análise da Modelagem de Equações Estruturais 

 

A utilização da técnica MEE foi aplicada na presente pesquisa pois é indicada, segundo Hair 

et al (2005, p. 470), quando se quer “[...] incorporar variáveis latentes na análise”, e quando 

se estabelece relações de dependência e independência, “[...] mesmo quando uma variável 

dependente se torna independente em outras relações”. Trata-se de uma técnica adicional de 

análise multivariada de dados que tem sido utilizada em estudos recentes sobre contabilidade 

gerencial, tal como em Baines e Langfield-Smith (2003). 

 

A questão de pesquisa enfocada na análise MEE foi constatada por meio da utilização da 

abordagem contingencial como teoria que preconiza as influências do ambiente, estratégia, 

estrutura, porte e tecnologia na constituição orçamentária, bem como no desempenho 

organizacional e orçamentário. Adicionalmente, constata-se, pela literatura utilizada como 

referência, que a variável ambiente influencia as variáveis contingenciais chamadas intra-

organizacionais (estrutura, estratégia, tecnologia e porte), indicando uma nova relação de 

dependência.  

 

Inicialmente, foram desenvolvidos os diagramas de caminhos (path diagrams), que podem ser 

observados na Figura 12. As representações ovais tratam dos constructos (conceitos teóricos) 

da pesquisa; as setas retilíneas indicam relações causais diretas entre os constructos; a reta 

curvilínea refere-se à correlação existente entre os conceitos teóricos. 
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Figura 12 – Path diagrams da pesquisa em questão 

 

Em seguida, verificou-se que o modelo no LISREL não se ajustou, devido ao tamanho da 

amostra e das características das medidas. Assim buscou-se o ajuste do modelo de MEE 

alternativo ao programa LISREL (Partial Last Square - PLS – Mínimos Quadrados Parciais), 

com o auxílio do pacote computacional SmartPLS 2.0 M3, pois devido ao tamanho da 

amostra e das características das variáveis, os modelo suportados pelo LISREL não se 

mostraram possíveis para o tratamento.  

 

Esclarecendo mais, os constructos desta pesquisa apresentam-se do tipo reflexivo (ambiente), 

observando-se que as setas saem dele para as variáveis, e do tipo formativo (variáveis intra-

organizacionais, atributos do sistema orçamentário e desempenho), em que as setas chegam a 

eles em função de outras variáveis. O programa LISREL trata apenas modelos reflexivos 

(JÖRESKOG e SÖBOM, 2001), impossibilitando sua utilização para ajuste do modelo em 

questão. 

 

Já o PLS permite que se tratem modelos formativos, com amostras menores 

(aproximadamente 100 medidas) e variáveis não aderentes a uma distribuição normal 

multivariada (CHIN e NEWSTED, 1999), pois analisa os constructos do MEE de forma 

separada e em seguida calcula as relações de causalidade. Assim, o método utilizado foi o 

PLS, padrão do pacote computacional. Os dados resultantes do processamento de tal modelo 

estão constantes no Apêndice 3. 

 

 
Tecnologia, porte, 

estrutura, estratégia 
 

Desempenho 
- Do orçamento 
- Organizacional 

Ambiente 

Atributos do 
Sistema 

Orçamentário 
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Na Figura 13 constata-se o modelo inicial processado. Tal solução não se apresenta adequada 

pois explicita muitos indicadores e vários correlacionados (multicolinearidade), fato esse que 

impede a correta interpretação dos coeficientes, denominados na saída do modelo como outer 

weights (Apêndice 3). Além disso, observa-se vários indicadores com valores negativos e/ou 

muito baixos, com ausência de significância para o modelo. 

 

Sendo assim, analisou-se o grau de multicolinearidade dos constructos, ou seja, “[...] a 

extensão em que uma variável pode ser explicada pelas outras variáveis em análise” (HAIR et 

aI, 2005, p.24). Para o constructo atributos do sistema orçamentário, observou-se o problema 

de multicolinearidade entre os indicadores (Apêndice 3), decidindo-se, então, por realizar a 

análise de componentes principais com rotação Varimax, ou seja, extraindo a máxima 

variância total, obtendo componentes ortogonais, livres de colinearidade. Posteriormente, tais 

componentes serão usados como indicadores formativos de Atributos do Sistema 

Orçamentário, no presente modelo.  
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Figura 13 – Modelo inicial proposto 
Fonte: PLS - SmartPLUS 

 
Na Tabela 41 verifica-se a análise dos componentes principais com rotação Varimax, dos 

Atributos do Sistema Orçamentário. Cabe destacar que a medida de adequação da amostra 

(MSA) apresenta-se superior a 0,7, sendo considerada suficiente para tal análise (HAIR et al, 

2005). O teste KMO –Kaiser-Meyer-Olkin, medida que atribui significância, apresenta alto 

índice, de 0,88, considerando-se um bom modelo para análise. Tais escores foram usados 

como indicadores formativos de Atributos do Sistema Orçamentário. 
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Tabela 41- Análise de Componentes principais com rotação Varimax dos Atributos do Sistema 
Orçamentário 

 
Fonte: Software SPSS versão 13.0, n =122, KMO = 0,88; MAS > 0,7. 
 

O primeiro componente (CP1: so_1_a_7_fator) corresponde aos elementos do sistema 

orçamentário; o segundo (CP2: so_11_a_14_fator), às razões para uso do orçamento; o 

terceiro (CP3: so_8_e_9_fator), ao rolling forecasting e à periodicidade de uso; e o quarto 

(CP4: so10_fator), à periodicidade com que o sistema contábil é capaz de gerar dados 

confiáveis.  

 

Por outro lado, para o construto Ambiente, foi observado que a multicolinearidade não era um 

problema tão grave quando no construto Atributos do Sistema Orçamentário. Porém, a análise 

de componentes principais resultou na extração de apenas um componente, que explica 54% 

da variância (Tabela 42). Logo, modelar esse construto como se seus indicadores fossem 

reflexivos produzirá boas qualidades psicométricas (validade convergente e confiabilidade).  

Indicadores CP1 CP2 CP3 CP4 Comunalidade Alfa de 
Cronbach Interpretação 

so2pc 0,829 0,221 0,200 -0,004 0,776

so3pmv 0,776 0,285 -0,043 -0,023 0,685

so1po 0,757 0,373 0,190 -0,085 0,755

so6piap 0,753 0,209 0,239 0,218 0,715

so4ppse 0,744 0,345 0,004 0,254 0,738

so5prh 0,692 0,342 0,270 0,241 0,726

so7dcp 0,564 0,196 0,409 0,405 0,687

so12oad 0,145 0,825 0,139 0,076 0,727

so13ofe 0,331 0,797 0,165 0,133 0,789

so11opo 0,423 0,753 0,165 -0,015 0,773

so12ocm 0,388 0,738 0,056 0,142 0,719

so9purf 0,010 0,131 0,884 0,055 0,802

so8rf 0,412 0,173 0,725 0,030 0,726

so10psc -0,093 -0,113 -0,050 -0,933 0,894 isolado so10_fator

Eigenvalue 4,417 3,075 1,761 1,260

AVE (%) 31,5% 22,0% 12,6% 9,0% 

AVE acum. (%) 31,5% 53,5% 66,1% 75,1% 

0,91

0,88

0,48

so_1_a_7_fator 

so_11_a_14_fator

so_8_e_9_fator 
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Tabela 42 - Análise de Componentes principais com rotação Varimax do Ambiente 
 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Software SPSS versão 13.0 

 

Quanto às variáveis dos constructos correspondentes aos fatores contingenciais intra-

organizacionais (estrutura, estratégia, tecnologia e porte), a rotação Varimax demonstrou a 

viabilidade de utilização de seis variáveis latentes, estabelecidas na Tabela 43. Os elementos 

foram separados em delegação estrutural (CP1: e1_e5_t9_fator), estratégia de diferenciação 

(CP2: es1_es5_fator), tecnologias de produção (CP3: t3_t6_fator), repetitividade da tarefa 

(CP4: t7_t8_fator), comércio eletrônico/CRM (CP5: t1_t2_fator) e estratégia de baixo 

custo/faturamento (CP6: p1_es6_fator). 

 

Indicadores CP1 Comunalidade
Alfa de 

Cronbach
Interpretação

a4tapp 0,808 0,653

a3cci 0,786 0,617

a1ac 0,747 0,558

a2cmo 0,743 0,552

a6gpcs 0,714 0,510

a5rlpe 0,593 0,351

Eigenvalue 3,241

AVE (%) 54,0% 

0,83
Ambiente , mas 
com indicadores 

reflexivos 
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Tabela 43 - Análise de Componentes principais com rotação Varimax das Variáveis Intra-organizacionais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

A Tabela 44 estabelece a análise de componentes principais, rotacionados, das variáveis 

representantes do desempenho. Com relação a esse quesito, têm-se dois componentes 

principais, sendo um representativo do desempenho do orçamento (CP1: d1_a_d3_fator), 

englobando a satisfação do respondente com o orçamento ao auxiliar no gerenciamento da 

empresa, na tomada de decisão operacional e na tomada de decisão estratégica, e o outro 

significando o desempenho organizacional (CP2: d4_d5_fator). 

 

Tabela 44 - Análise de Componentes principais com rotação Varimax de Desempenho 
 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

Indicadores CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 Comunalidade Alfa de 
Cronbach Interpretação 

e4ao 0,871 0,097 0,020 0,064 0,013 0,172 0,802 
e3sir 0,846 0,189 0,043 -0,039 0,190 0,167 0,818 
e5dp 0,784 0,184 -0,056 0,100 0,110 0,017 0,674 
e1dnp 0,669 0,286 0,202 -0,117 0,149 -0,046 0,608 
e2cdp 0,655 0,107 0,189 0,243 -0,265 0,037 0,607 
t9td 0,489 -0,047 0,147 -0,171 0,267 -0,198 0,403 
es4immc -0,040 0,875 -0,083 0,068 -0,004 0,078 0,784 
es3dcup 0,302 0,775 -0,043 0,052 0,151 -0,007 0,718 
es1baq 0,109 0,757 0,368 0,129 -0,165 -0,088 0,772 
es5ipd 0,261 0,739 0,191 -0,030 0,131 0,217 0,715 
es2osc 0,302 0,662 0,357 -0,078 -0,095 -0,077 0,677 
t4ad -0,006 0,114 0,836 0,057 0,116 -0,012 0,728 
t6erp 0,171 0,064 0,782 0,110 -0,039 0,209 0,702 
t5tdfe 0,082 0,171 0,771 -0,034 0,227 -0,012 0,683 
t3gcs 0,107 0,014 0,592 0,044 0,475 0,283 0,670 
t7ar 0,116 0,065 0,094 0,868 -0,077 -0,051 0,788 
t8mt2 -0,054 0,024 0,031 0,864 0,260 0,042 0,821 
t1ce 0,124 -0,041 0,054 0,047 0,692 -0,050 0,504 
t2crm 0,097 0,123 0,337 0,129 0,685 0,121 0,639 
p1rob 0,061 -0,112 0,326 0,084 -0,117 0,771 0,738 
es6pvmc 0,126 0,343 -0,063 -0,152 0,281 0,627 0,632 
Eigenvalue 3,577 3,295 2,902 1,716 1,695 1,300 
AVE (%) 17,0% 15,7% 13,8% 8,2% 8,1% 6,2% 
AVE acum. (%) 17,0% 32,7% 46,5% 54,7% 62,8% 69,0% 

0,46 

0,16 

e1_e5_t9_fator 

es1_es5_fator 

t3_t6_fator 

t7_t8_fator 

t1_t2_fator 

p1_es6_fator 

0,85 

0,86 

0,81 

0,74 

Indicadores CP1 CP2 Comunalidade Alfa de 
Cronbach Interpretação 

d2datd 0,970 0,012 0,941

d1dage 0,965 0,071 0,936

d3dade 0,944 0,083 0,897

d5rsat 0,027 0,931 0,868

d4rspl 0,080 0,927 0,866

Eigenvalue 2,769 1,739

AVE (%) 55,4% 34,8% 

AVE acum. (%) 55,4% 90,2% 

0,957

0,835

d1_a_d3_fator

d4_d5_fator
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Após a análise exploratória para definição do modelo de mensuração, passou-se a processar 

um modelo ajustado, explicitado na Figura 14. Tal modelo apresenta todos os coeficientes 

positivos e facilmente interpretáveis, já que todos os indicadores são independentes entre si. 

Além disso, por utilizar os componentes principais, todas as variáveis estão contempladas na 

análise. 

 

A confiabilidade do modelo ajustado é expressa por alguns indicadores, tais como o alfa de 

Cronbach, a AVE – Análise da Variância Extraída e a Confiabilidade Composta (Apêndice 

3). Todas foram calculadas em função do constructo ambiente, pois ele se apresenta reflexivo, 

e não formativo. Quanto ao Alfa de Cronbach, esse foi de 0,827147, bem superior aos 0,6 e 

0,7 exigidos como parâmetros mínimos. Com relação à AVE – Análise da Variância Extraída, 

ou medida da variância extraída – é uma outra medida de confiabilidade do modelo, 

especialmente utilizada como parâmetro de confiabilidade para constructos reflexivos. 
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Figura 14 – Modelo final – ajustado 

Fonte: PLS - SmartPLUS 
 

Segundo Hair et al (2005, p. 490), tal medida “[...] reflete a quantia geral de variância nos 

indicadores explicada pelo constructo latente. [...] orientações sugerem que a variância 

extraída deveria exceder 0,50 para um constructo”. Para o constructo ambiente, constante no 

modelo ajustado, tem-se um AVE de 0,536, demonstrando a confirmação da confiabilidade 

do modelo estabelecido pela tese em questão. Por fim, quanto à confiabilidade composta, 

trata-se de “[...] uma medida de consistência interna dos indicadores do constructo, 

descrevendo o grau em que eles ‘indicam’ o constructo latente (não observado) em 

comum.[...].Um valor de referência comumente usado para confiabilidade aceitável é 0,70” 

(HAIR et al, 2005, p. 489). O modelo em análise demonstrou uma confiabilidade composta de 

0,87, acima dos requisitos para tal ajuste. 
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A matriz de correlação entre as variáveis latentes em análise encontra-se na Tabela 45. As 

variáveis latentes não são os dados exatos manifestados pelos respondentes, mas sim 

correspondem a uma análise fatorial do constructo como um todo, pela análise dos 

componentes principais explicitada anteriormente.  

 

Tabela 45 – Matriz de Correlação da MEE 
 Ambiente Variáveis Intra-

organizacionais 
Desempenho Sistema 

Orçamentário 

Ambiente 1,000000    

Variáveis intra-
organizacionais 0,348974 1,000000   

Desempenho 0,512273 0,720423 1,000000  

Sistema 
orçamentário 0,334673 0,759815 0,529312 1,000000 

 

O efeito combinado dos fatores ambiente e variáveis intra-organizacionais atinge um R2 de 

0,5196 isto é, 51,96% da variância dos atributos do sistema orçamentário. O sistema 

orçamentário, por sua vez, combinado com o ambiente e os fatores intra-organizacionais, 

explicam cerca de 0,5773, ou seja, 57,73% da variância no desempenho.  Portanto, o ajuste 

das equações estruturais é adequado (Apêndice 3). 

 

As cargas indicadoras do modelo de mensuração encontram-se na Tabela 46. Observa-se que 

elas podem ser transcritas de acordo com a Figura 14 ou pelas seguintes relações: 

(1) Considerando 

a.  Y1 = variável latente Atributos do Sistema Orçamentário 

b. X1 = variável latente Ambiente 

c. X2= variável latente Variáveis Intra-Organizacionais 

d. ε 1= termo de erro da equação 

Tem-se: 

Y1 = -0,0272X1 + 0,734X2 + ε 1 

 

(2) Considerando  

a. Y2 = variável latente Variáveis Intra-Organizacionais 

b. X1= variável latente Ambiente 

c. ε 2 = termo de erro da equação 

Tem-se: 
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Y2= 0,512X1 + ε 2 

(3) Considerando  

a. Y3 = variável latente Desempenho 

b. X3= variável latente Atributos do Sistema Orçamentário 

c. ε 3 = termo de erro da equação 

Tem-se: 

Y3= 0,7598X3 + ε 3 

 

Tabela 46 – Cargas Indicadoras do Modelo 
 Ambiente Variáveis Intra-

organizacionais 
Desempenho Sistema 

Orçamentár
io 

Ambiente   0,512273  -0,027222 

Variáveis intra-
organizacionais     0,734368 

Desempenho      

Sistema orçamentário    0,759815  

 

Constata-se, portanto, que existem relações significativas entre as variáveis contingenciais em 

análise, os atributos do sistema orçamentário e o desempenho. Tais relações podem ser 

expressas de acordo com as variáveis latentes e o modelo de equações estruturais ajustado e 

explicitado nessa seção. No entanto, enfatiza-se que a variável ambiente demonstra-se muito 

mais como sendo um fator que influencia as variáveis intra-organizacionais (0,512) do que 

afetando diretamente os atributos do sistema orçamentário (-0,027). 

 

Ressalta-se que na modelagem realizada, verificou-se a relevância de cada variável latente 

componente dos constructos (conforme Figura 14), contribuindo efetivamente para explicar 

tais relações. Sendo assim, quanto ao fator variáveis intra-organizacionais, têm-se que as mais 

significativas para explicar a relação são intensidade de adoção de tecnologia da produção 

(t3_t6_fator: 0,592) e nível de delegação de autoridade (e1_e5_t9_fator: 0,552). De forma 

menos significativa, tem-se a repetitividade da tarefa (t7_t8_fator: 0,126), adoção de comércio 

eletrônico e CRM (t1_t2_fator: 0,206), estratégia de baixo custo (p1_es6_fator: 0,373) e 

estratégia de diferenciação (es1_es5_fator: 0,384). 
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Quanto aos atributos do sistema orçamentário, há uma relação muito forte com o grau de 

aderência aos elementos orçamentários (so_1_a_7_fator: 0,785), seguido pelas motivações do 

seu uso (so_11_a_14_fator: 0,578). De forma não significativa, tem-se a periodicidade de 

apresentação de dados contábeis confiáveis pelo sistema de contabilidade da empresa 

(so_10_fator: 0,085) e com pouca relevância está a adoção do rolling forecasting 

(so_8_e_9_fator: 0,206). Por fim, quanto ao desempenho, a variável que apresenta maior 

importância para explicar a relação em análise é o desempenho do sistema orçamentário 

(d1_a_d3_fator: 0,983), sendo pouco significante o desempenho organizacional (d4_d5_fator: 

0,182). 

 

A técnica estatística de modelagem de equações estruturais demonstrou-se eficiente e eficaz 

para identificar as relações existentes entre ambiente e variáveis intra-organizacionais 

(hipótese 1), variáveis contingenciais e atributos do sistema orçamentário (hipótese 2), 

variáveis contingenciais e desempenho (hipótese 3) e atributos do sistema orçamentário e 

desempenho (hipótese 4). 

 

 

5.4 Análise de Clusters 

 

A análise de clusters ou agrupamentos visa a seleção de grupos com características 

homogêneas, permitindo análises mais aprofundadas sobre um determinado grupo de 

variáveis e elementos. Tal técnica está sendo empregada nessa pesquisa para descrever uma 

gama de variáveis (contingenciais e atributos do sistema orçamentário) que combinariam 

entre si em organizações que apresentam um desempenho diferenciado. Tal relação é descrita 

por Drazin e Van de Ven (1985) como fit, ou seja, encaixe.  

 

Cabe ressaltar que a seleção de variáveis em análise limitou-se aos constructos com base 

teórica explicitados a anteriori, sendo que a sua escolha é de suma importância para a 

pesquisa, pois a inclusão de uma variável que não represente adequadamente um constructo 

pode influenciar o resultado dos agrupamentos. Sobre esse argumento, Hair et al (2005, 

p.391) comentam que “[...] o pesquisador sempre é encorajado a examinar os resultados e 

eliminar as variáveis que não são distintas (ou seja, não diferem significantemente) ao longo 

dos agrupamentos obtidos”. 
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É relevante destacar a medida de similaridade utilizada em tais agrupamentos. A similaridade 

dos objetos foi medida pela distância euclideana quadrada, cuja expressão matemática 

encontra-se na Figura 15. Trata-se da soma dos quadrados das diferenças de valores de cada 

variável, calculada para cada par de elementos a serem agrupados. Optou-se por utilizar tal 

medida por ser mais adequada ao algoritmo aglomerativo Ward, escolhido como critério de 

análise. 

 
Figura 15 – Representação matemática da Distância Euclideana Quadrada 

 
 

Fonte: Hair et al (1995) 

 

A distância euclideana quadrada como medida de similaridade permite formar grupos de 

respondentes semelhantes em virtude das menores distâncias entre eles (HAIR et al, 2005). É 

recomendada sua utilização para dados métricos; sendo assim, as variáveis referentes a 

periodicidade do rolling forecasting e periodicidade em que os dados contábeis são 

explicitados de forma confiável, não métricas, não serão abordadas na análise de cluster, 

ficando impedidas de serem realizadas por serem incompatíveis estatisticamente com a 

utilização de medidas de distância.  

 

Segundo Hair et al (2005, p. 392), “[...] tanto as medidas correlacionais quanto as medidas de 

distância requerem dados métricos, ao passo que as medidas de associação são para dados 

não- métricos”. Outra observação é que a amostra foi seccionada em duas partes : indústrias 

de grande porte (74) e de pequeno e médio portes (48), no intuito de investigar a influência do 

porte na investigação em questão. Também é relevante destacar que nesta investigação não 

houve necessidade de padronização de dados, visto que as escalas de medida são semelhantes.  

 

Duas preocupações de Hair et al (2005) referem-se à representatividade da amostra de tal 

forma que as análises de grupo sejam reflexos da população em investigação e quanto ao 

impacto da multicolinearidade, referindo-se ao quanto uma variável é explicada por outra 

variável, ou seja, duas variáveis são inter-relacionadas.  Quanto ao primeiro quesito, assegura-

se a representatividade da amostra na medida em que se percebe um retorno efetivo de 18,1% 

da população (122 questionários completos), coletados de forma aleatória. Esse número 

altera-se para 25% (168) quando selecionados todos os questionários devolvidos, sendo 

descartados os que apresentavam dados incompletos.  

( )∑ −
i

ii YX
2
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Para assegurar que não houvesse multicolinearidade, optou-se por realizar uma análise 

fatorial, técnica utilizada para reduzir as variáveis em análise. Hair et al (2005, p.91) explicam 

que  

[...] a análise fatorial aborda o problema de analisar a estrutura das inter-relações (correlações) 
entre um grande número de variáveis (por exemplo, escores de testes, itens de testes, respostas de 
questionários), definindo um conjunto de dimensões latentes comuns, chamadas fatores. 

 
Ao empregar um número muito grande de variáveis, aumenta-se o risco de que não haja 

relação significativa entre elas. Tal técnica, que agrupa as variáveis em fatores, reduzindo-as 

pela inter-relação que existe entre elas, possibilita a minimização desse risco. Sendo assim, a 

análise fatorial apresentada a seguir foi seccionada em duas amostras, empresas de grande 

porte (74) e empresas de pequeno e médio portes (48), tendo o faturamento como variável de 

controle. 

 

 

5.4.1 Análise Fatorial para Empresas de Grande Porte 

Em um primeiro momento, realizou-se a análise fatorial das variáveis que compõem o 

constructo ambiente. Para as empresas de grande porte, as 6 variáveis foram resumidas em 5 

fatores, como estabelecidos na Tabela 47. Tanto nessa análise quanto nas demais, utilizou-se 

o método de rotação ortogonal Varimax, visando destacar as variáveis de ênfase para cada 

fator, equilibrando melhor o poder explicativo da variância dos fatores. 

 

Tabela 47 –  Cargas rotacionadas das variáveis que compõem o constructo ambiente para empresas de 
grande porte 

Fatores 

Variáveis 
 

Concorrência 
por  

Insumos e 
Tecnologia 

Concorrência por 
Mão-de-Obra 

Gostos dos 
Clientes 

 
 

Empresas 
Concorrentes 

 
 

Regulador 
Externo 

AC ,262 ,154 ,128 ,924 ,191 
CMO ,204 ,934 ,166 ,131 ,125 
CCI ,865 ,168 ,153 ,245 ,262 
TAPP ,610 ,465 ,382 ,234 ,069 
RLPE ,216 ,126 ,241 ,191 ,912 
GPCS ,214 ,195 ,903 ,124 ,256 

KMO = 0,825 
Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

As variáveis competição por compra de insumos (CCI) e tecnologia aplicada ao processo 

produtivo (TAPP) contemplaram uma variável hipotética (elaborada pela análise fatorial) 
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denominada concorrência por insumos e tecnologia. O segundo fator corresponde à 

concorrência por mão-de-obra (CMO); o terceiro, aos gostos e preferências dos clientes do 

setor (GPCS); o quarto, percepção das empresas concorrentes (AC) e o último fator foi 

denominado regulador externo, cuja variável fonte é restrições legais, políticas e econômicas 

(RLPE). 

 

Em segundo lugar, processou-se a análise fatorial das variáveis correspondentes aos fatores 

contingenciais internos (exceto porte), ou seja, tecnologia, estrutura e estratégia. Para a 

variável tecnologia, as 9 variáveis resumiram-se em 4 fatores (Tabela 48). As variáveis 

gerenciamento da cadeia de suprimentos (GCS), armazenamento de dados (AD), troca de 

dados de forma eletrônica (TDFE), ERP e CRM (esta como menor relevância) foram 

identificadas como o fator tecnologia de sistemas. O segundo fator, rotina da tarefa, é 

composto pelas variáveis atividades repetitivas (AR) e mesmas tarefas cotidianas (MT), 

conceitos muito próximos e que foram compreendidos como tal.  

 

Tabela 48 – Cargas rotacionadas das variáveis de tecnologia para empresas de grande porte 

Fatores 
 Variáveis Tecnologia de Sistemas Rotina da Tarefa CE/CRM Diversificação da Tarefa 
CE ,004 ,023 ,851 ,115 
CRM ,567 ,007 ,573 ,007 
GCS ,769 -,076 ,241 ,116 
AD ,857 ,037 -,045 ,016 
TDFE ,776 ,081 ,193 ,031 
ERP ,649 ,069 -,203 ,166 
AR ,120 ,859 -,247 ,064 
MT -,047 ,814 ,363 -,122 
TD ,153 -,034 ,114 ,968 

KMO= 0,702 
Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

O terceiro fator, denominado comércio eletrônico/CRM aglutinou as variáveis com a mesma 

denominação e, por fim, o quarto fator é a diversificação da tarefa, que compõe a variável que 

mensura o grau de diversificação das atividades executadas na indústria (TD). Cabe ressaltar 

que CRM (Gerenciamento da Relação com o Cliente) possui dimensões próximas tanto à 

tecnologia de sistemas, quanto ao comércio eletrônico, e compôs dois fatores. 

 
Quanto à estrutura, as 5 variáveis, que se referem a delegação no desenvolvimento de novos 

produtos (DDNP), contratação e demissão de pessoal (DCDP), seleção de investimentos 

relevantes (DSIR), alocação orçamentária (DAO) e decisões de preços (DDP) compõem a 
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variável hipotética nível de delegação (Tabela 49). Observa-se que a maior carga fatorial do 

componente refere-se à delegação de autoridade para seleção de investimentos relevantes 

(DSIR), e a menor à delegação de autoridade para contratação e demissão de pessoal (DCDP). 

 

Tabela 49 – Cargas rotacionadas das variáveis estruturais para empresas de grande porte 

Fator 
  
 Variáveis Nível de Delegação 
DDNP ,734 
DCDP ,651 
DSIR ,910 
DAO ,897 
DDP ,832 

     KMO = 0,815 
     Fonte: Software SPSS versão 13.0 

 

Com relação à estratégia, as variáveis buscar alta qualidade do produto/serviço (BAQ), 

oferecer suporte ao cliente do produto/serviço (OSC), desenvolver características únicas do 

produto/serviço (DCUP), possuir imagem da marca muito melhor do que a da concorrência 

(IMMC) e investir em Pesquisa e Desenvolvimento muito mais do que a concorrência (IPD) 

formam o fator estratégia de diferenciação. A variável possuir preço de venda menor que o 

concorrente (PVMC) também compõe tal fator, embora menos representativa que as demais 

(Tabela 50), fato este coerente com o nome que se deu a tal fator. 

 

Tabela 50 – Cargas rotacionadas das variáveis estratégicas para empresas de grande porte 
  
Variáveis Fator 

  Estratégia de Diferenciação 
BAQ ,794 
OSC ,719 
DCUP ,827 
IMMC ,793 
IPD ,798 
PVMC ,553 

          KMO = 0,752  
          Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

A Tabela 51 apresenta o terceiro processamento de análise fatorial, referindo-se às variáveis 

que compõem os atributos do sistema orçamentário (componentes e razões de uso). As 

variáveis referentes aos elementos do orçamento (premissas orçamentárias - PO, previsão de 

cenários - PC, plano de marketing/vendas- PMV, plano de recursos humanos - PRH, plano de 

investimentos no ativo permanente- PIAP e demonstrações contábeis projetadas - DCP), bem 
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como o uso do rolling forecasting (RF) formam um único fator denominado elementos do 

orçamento. As razões de uso do orçamento também foram aglutinadas (planejamento 

operacional - RUPO, avaliação de desempenho - RUAD, comunicação das metas - RUCM e 

formação da estratégia - RUFE).  

 

Tabela 51 – Cargas rotacionadas das variáveis dos atributos do sistema orçamentário para empresas de 
grande porte 

Variáveis Fatores 

  Elementos do Orçamento Razões de Uso do Orçamento 
PO ,587 ,564 
PC ,739 ,284 
PMV ,693 ,250 
PPSE ,757 ,227 
PRH ,766 ,373 
PIAP ,790 ,277 
DCP ,713 ,285 
RF ,711 ,225 
RUPO ,376 ,781 
RUAD ,159 ,914 
RUCM ,386 ,701 
RUFE ,318 ,854 

                            KMO= 0,868 
   Fonte: Software SPSS versão 13.0 

 

Procedeu-se, igualmente, a análise fatorial das variáveis referentes ao desempenho. Sendo 

assim, explicitam-se os resultados das cargas rotacionadas pelo método Varimax na Tabela 

52. As variáveis de desempenho orçamentário (satisfação do uso do orçamento para auxiliar 

no gerenciamento da empresa - DAGE, na tomada de decisão operacional - DATDO e na 

tomada de decisão estratégica - DATDE) foram aglutinadas no fator com o mesmo nome. Por 

outro lado, as variáveis Retorno sobre o Ativo Total - RSAT e Retorno sobre o Patrimônio 

Líquido - RSPL contemplam o fator desempenho organizacional. 

 

Tabela 52 – Cargas rotacionadas das variáveis de desempenho para empresas de grande porte 
Variáveis Fatores 

  Desempenho Orçamentário Desempenho Organizacional 
DAGE ,963 ,013 
DATDO ,978 ,031 
DADTE ,925 ,080 
RSPL ,084 ,934 
RSAT -,002 ,938 

     KMO=0,656 
Fonte: Software SPSS versão 13.0 
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Vale destacar que se realizou o teste KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), que analisa a significância 

do modelo processado em cada análise fatorial. Apresentou-se índices superiores a 0,50 

(0,825; 0,702; 0,815; 0,752; 0,868 e 0,656, respectivamente) significando a aceitabilidade de 

cada um dos modelos. 

 

Antes de proceder a análise de clusters propriamente dita, optou-se por realizar a matriz de 

correlação entre as novas variáveis, buscando identificar a relação entre elas. Observa-se, na 

Tabela 53, quanto aos fatores contingenciais, que a concorrência por mão-de-obra - CMO2 

(ambiente) influencia o nível de delegação - ND (estrutura). Adicionalmente, com correlações 

com níveis de significância um pouco menores (no nível de 0,05), constata-se que esse 

mesmo fator - CMO2 (ambiente) influencia a tecnologia de sistemas (TS) e a diversificação de 

tarefas (DT), ambos fatores tecnológicos. 

 

A percepção pelos gostos do cliente (GC) está associada à estratégia de diferenciação - ED 

(no nível de 0,05). O regulador externo - RE (ambiente) relaciona-se significativamente ao 

uso de tecnologia de sistemas - TS (tecnologia). A diversificação de tarefas - DT (tecnologia) 

também se encontra significativamente associada ao nível de delegação - ND (estrutura). Por 

fim, a estratégia de diferenciação - ED (estratégia) é influenciada pelo nível de delegação de 

tarefas - ND (estrutura). 

 

Além disso, pode-se identificar a correlação entre as variáveis contingenciais (ambiente, 

estratégia, estrutura e tecnologia) e os atributos do sistema orçamentário, processados em 

fatores. Verificam-se as relações entre nível de delegação de autoridade - ND (estrutura) e 

elementos do orçamento (EO) e razões de seu uso (RU). O fator concorrência por insumos e 

tecnologia (CIT) e concorrência de mão-de-obra- CMO2 (ambiente) também estão associados 

ao uso dos elementos orçamentários (EO). O uso dos elementos orçamentários (EO), por sua 

vez, apresenta associações significativas às razões de uso do orçamento (RU). 

 

O uso de tecnologia de sistemas – TS (tecnologia) está relacionado ao uso do orçamento (EO) 

e razões para tal (RU). A rotina da tarefa - RT (tecnologia) também apresenta associação com 

o uso de elementos orçamentários (EO). Em seguida, as razões de uso do orçamento (RU) 

também estão associadas à estratégia de diferenciação (ED). Cabe ressaltar que no fator 

elementos do orçamento (EO) está incluída a variável uso do rolling forecasting (RF). 
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A última correlação estabelecida entre os fatores processados relaciona os fatores 

contingenciais, atributos orçamentários e desempenho. Identifica-se correlação entre 

desempenho orçamentário (DORÇ), ou seja, satisfação com a utilização do orçamento para 

gerenciamento da empresa, tomada de decisão operacional (de curto prazo) e tomada de 

decisão estratégica (de longo prazo) e as seguintes variáveis: concorrência por mão-de-obra – 

CMO2 (ambiente), nível de delegação – ND (estrutura), tecnologia de sistemas - TS 

(tecnologia), elementos orçamentários (EO) e razões de uso do sistema orçamentário (RU), 

concordando com as conclusões de Hansen e Van der Stede (2004). Ressalta-se que, embora 

com menor grau de significância, o desempenho organizacional (DORG) é relacionado à 

estratégia de diferenciação (ED), ao uso de comércio eletrônico e CRM (CE/CRM) e à 

percepção pelos gostos dos clientes (GC). 
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Tabela 53 – Matriz de correlação entre variáveis contingenciais, atributos do sistema orçamentário e desempenho para empresas de grande porte  
(Correlação de Pearson) 

 Variáveis CIT CMO2 GC EC RE TS RT CE/CRM DT ND ED EO RU DORÇ DORG 
CIT 1 ,000 ,000 ,000 ,000 ,075 ,016 ,113 ,219 ,133 ,100 -,233(*) ,010 -,076 ,035 
CMO2 ,000 1 ,000 ,000 ,000 ,272(*) -,076 ,061 ,294(*) ,482(**) ,192 ,313(**) ,325(**) ,377(**) ,010 
GC ,000 ,000 1 ,000 ,000 -,086 -,127 ,143 -,181 ,096 ,232(*) ,027 -,061 -,063 ,246(*) 
EC ,000 ,000 ,000 1 ,000 -,012 ,081 ,142 -,145 -,033 ,134 -,037 ,101 -,021 ,111 
RE ,000 ,000 ,000 ,000 1 ,357(**) -,153 ,067 ,030 -,033 ,012 ,043 ,207 ,145 ,101 
TS ,075 ,272(*) -,086 -,012 ,357(**) 1 ,000 ,000 ,000 ,186 ,188 ,450(**) ,259(*) ,410(**) ,205 
RT ,016 -,076 -,127 ,081 -,153 ,000 1 ,000 ,000 ,050 -,064 ,297(*) -,154 ,017 ,034 
CE/CRM ,113 ,061 ,143 ,142 ,067 ,000 ,000 1 ,000 ,142 ,067 -,175 ,059 -,146 ,240(*) 
DT ,219 ,294(*) -,181 -,145 ,030 ,000 ,000 ,000 1 ,380(**) ,031 -,097 ,086 ,074 -,195 
ND ,133 ,482(**) ,096 -,033 -,033 ,186 ,050 ,142 ,380(**) 1 ,340(**) ,250(*) ,363(**) ,449(**) ,101 
ED ,100 ,192 ,232(*) ,134 ,012 ,188 -,064 ,067 ,031 ,340(**) 1 ,128 ,329(**) ,203 ,242(*) 
EO -,233(*) ,313(**) ,027 -,037 ,043 ,450(**) ,297(*) -,175 -,097 ,250(*) ,128 1 ,000 ,455(**) ,104 
RU ,010 ,325(**) -,061 ,101 ,207 ,259(*) -,154 ,059 ,086 ,363(**) ,329(**) ,000 1 ,672(**) ,106 
DORÇ -,076 ,377(**) -,063 -,021 ,145 ,410(**) ,017 -,146 ,074 ,449(**) ,203 ,455(**) ,672(**) 1 ,000 
DORG ,035 ,010 ,246(*) ,111 ,101 ,205 ,034 ,240(*) -,195 ,101 ,242(*) ,104 ,106 ,000 1 

** Correlação é significativa ao nível de 0,01 (bi-caudal). 
*  Correlação é significativa ao nível de 0,05 (bi-caudal). 
Fonte: Software SPSS versão 13.0 
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5.4.2 Análise Fatorial para Empresas de Pequeno e Médio Portes 

 

A análise fatorial das variáveis que compõem o constructo ambiente, para empresas de 

pequeno e médio portes, dividiu-se em 5 fatores (Tabela 54). Aglutinaram-se as variáveis 

atitudes da concorrência (AC) e concorrência de mão-de-obra (CMO) em um único fator, 

sendo que as demais variáveis permaneceram isoladas.  

 

Tabela 54 –  Cargas rotacionadas das variáveis que compõem o constructo ambiente para empresas de 
pequeno e médio portes 

Fatores 

Variáveis 
 

Concorrência  entre 
empresas e de mão-de-

obra 
Concorrência por 

Tecnologia 
Gostos dos 

Clientes 

 
 

Regulador 
Externo  

 
Concorrência por 

compra de Insumos 

AC ,662 ,494 ,372 ,277 -,119 
CMO ,854 ,227 ,101 -,015 ,402 
CCI ,217 ,177 ,298 ,190 ,860 
TAPP ,273 ,918 ,146 ,050 ,213 
RLPE ,058 ,062 ,024 ,979 ,138 
GPCS ,163 ,158 ,922 ,017 ,274 

KMO = 0,721 
Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

Na seqüência, processou-se a análise fatorial das variáveis correspondentes aos fatores 

contingenciais internos (exceto porte), ou seja, tecnologia, estrutura e estratégia. Para a 

variável tecnologia, as 9 variáveis resumiram-se em 5 fatores (Tabela 55). As variáveis 

armazenamento de dados (AD), troca de dados de forma eletrônica (TDFE) e ERP foram 

identificadas como o fator tecnologia de sistemas (TS). O segundo fator, rotina da tarefa (RT), 

é composto pelas variáveis repetitividade da tarefa (AR) e mesmas tarefas cotidianas (MT), da 

mesma forma como foi concebida para empresas de grande porte.  

 

O terceiro fator, denominado CRM/GCS contempla as variáveis CRM e gerenciamento da 

cadeia de suprimentos (GCS).Um quarto fator foi explicitado como diversificação da tarefa 

(DT), tal como para empresas de grande porte. Uma quinta variável hipotética é o comércio 

eletrônico (CE2), que para empresas de pequeno e médio portes ficou desmembrada do CRM. 
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Tabela 55 – Cargas rotacionadas das variáveis de tecnologia para empresas de pequeno e médio portes 

Fatores 
 

Variáveis 
Tecnologia de 

Sistemas 
Rotina da 

Tarefa CRM/GCS 
Diversificação da 

Tarefa 
Comércio 
Eletrônico 

CE ,131 ,050 ,165 ,125 ,962 
CRM ,181 ,152 ,872 -,174 ,181 
GCS ,284 ,077 ,834 ,311 ,051 
AD ,889 ,096 ,133 -,071 ,072 
TDFE ,881 -,076 ,111 ,080 ,149 
ERP ,840 ,126 ,241 ,067 -,019 
AR ,102 ,947 -,019 ,033 -,015 
MT ,004 ,909 ,242 -,022 ,081 
TD ,031 ,009 ,043 ,973 ,116 

KMO= 0,665  
Fonte: Software SPSS versão 13.0 

 
Com relação à estrutura, as 5 variáveis, referentes à delegação no desenvolvimento de novos 

produtos (DDNP), contratação e demissão de pessoal (DCDP), seleção de investimentos 

relevantes (DSIR), alocação orçamentária (DAO) e decisões de preços (DDP) compõem a 

variável hipotética nível de delegação - ND (Tabela 56), tal qual para empresas de grande 

porte. 

 

Tabela 56 – Cargas rotacionadas das variáveis estruturais para empresas de pequeno e médio portes 

Fator 
  
 Variáveis Nível de Delegação 
DDNP ,740 
DCDP ,694 
DSIR ,865 
DAO ,883 
DDP ,835 

  KMO = 0,795 
  Fonte: Software SPSS versão 13.0 

 
Diferentemente das empresas de grande porte (Tabela 57), as variáveis estratégicas foram 

aglutinadas da seguinte forma: fator estratégia de diferenciação (ED), contemplando as 

variáveis buscar alta qualidade do produto/serviço (BAQ), oferecer suporte ao cliente do 

produto/serviço (OSC), desenvolver características únicas do produto/serviço (DCUP), 

possuir imagem da marca muito melhor do que a da concorrência (IMMC) e investir em 

Pesquisa e Desenvolvimento muito mais do que a concorrência (IPD); e fator estratégia de 

baixo custo (EBC), que corresponde à variável possuir preço de venda menor que o 

concorrente (PVMC). 
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Tabela 57 – Cargas rotacionadas das variáveis estratégicas para empresas de pequeno e médio portes 
  
Variáveis Fator 

  Estratégia de Diferenciação Estratégia de Baixo Custo 
BAQ ,868 -,111 
OSC ,854 ,012 
DCUP ,790 ,016 
IMMC ,836 ,177 
IPD ,839 ,310 
PVMC ,049 ,983 
KMO = 0,842 
Fonte: Software SPSS versão 13.0 

 
 

Observa-se, na Tabela 58, o terceiro processamento de análise fatorial, que contempla as 

variáveis que compõem os atributos do sistema orçamentário (componentes e razões de uso). 

As variáveis referentes aos elementos do orçamento (premissas orçamentárias - PO, previsão 

de cenários - PC, plano de marketing/vendas - PMV, plano de recursos humanos - PRH, plano 

de investimentos no ativo permanente - PIAP e demonstrações contábeis projetadas - DCP), 

bem como o uso do rolling forecasting (RF) formam um único fator denominado elementos 

do orçamento (EO), tal qual nas empresas de grande porte.  

 

Tabela 58 – Cargas rotacionadas das variáveis dos atributos do sistema orçamentário para empresas de 
pequeno e médio portes 

Fatores Variáveis 
  Elementos do Orçamento Razões de Uso do Orçamento 
PO ,760 ,330 
PC ,815 ,329 
PMV ,523 ,475 
PPSE ,553 ,643 
PRH ,676 ,478 
PIAP ,770 ,261 
DCP ,680 ,213 
RF ,590 ,036 
RUPO ,391 ,782 
RUAD ,104 ,669 
RUCM ,207 ,867 
RUFE ,270 ,806 

     KMO= 0,826 
Fonte: Software SPSS versão 13.0 

 

No entanto, observa-se menor carga fatorial na variável rolling forecasting, se comparado ao 

das empresas de grande porte, indicando uma menor utilização por parte das empresas desse 

porte. As razões de uso do orçamento (RU) também foram aglutinadas (planejamento 
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operacional - RUPO, avaliação de desempenho - RUAD, comunicação das metas - RUCM e 

formação da estratégia - RUFE).  

 

Por fim, a análise fatorial foi igualmente processada para as variáveis referentes ao 

desempenho (Tabela 59). Da mesma forma como se procedeu nas empresas de grande porte, 

as variáveis de desempenho orçamentário (satisfação do uso do orçamento para auxiliar no 

gerenciamento da empresa - DAGE, na tomada de decisão operacional - DATDO e na tomada 

de decisão estratégica - DATDE) foram aglutinadas no fator desempenho orçamentário 

(DORÇ).  

 
Tabela 59 – Cargas rotacionadas das variáveis de desempenho para empresas de pequeno e médio portes 

Variáveis Fatores 

  Desempenho Orçamentário Desempenho Organizacional 
DAGE ,958 ,157 
DATDO ,963 ,011 
DATDE ,952 ,116 
RSPL ,110 ,917 
RSAT ,068 ,924 

     KMO=0,706 
Fonte: Software SPSS versão 13.0 

 

As variáveis Retorno sobre o Ativo Total (RSAT) e Retorno sobre o Patrimônio Líquido 

(RSPL) contemplam o fator desempenho organizacional (DORG). Quanto ao teste KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin), constata-se que todos os índices apresentados indicam a aceitabilidade 

dos fatores (0,721; 0,665; 0,795; 0,842; 0,826 e 0,706). A matriz de correlação dos fatores 

desenvolvidos para empresas de pequeno e médio porte situa-se na Tabela 60. Quanto aos 

fatores contingenciais, verifica-se que a concorrência entre empresas e por mão-de-obra – 

CEMO (ambiente) está relacionada à rotina da tarefa- RT (tecnologia), diferentemente do que 

ocorre para empresas de grande porte. 
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Tabela 60 – Matriz de correlação entre variáveis contingenciais, atributos do sistema orçamentário e desempenho para empresas de pequeno e médio portes  
(Correlação de Pearson)  

 
Variáveis CEMO CT GC 

 
 

RE 

 
 

CCI2 TS RT 
CRM/ 
GCS DT CE2 ND ED EBC EO RU DORÇ DORG 

CEMO 1 ,000 ,000 ,000 ,000 ,189 -,311(*) ,137 -,014 ,239 ,176 ,097 ,222 ,096 ,095 ,201 ,110 
CT ,000 1 ,000 ,000 ,000 ,144 ,056 ,476(**) ,221 ,110 ,215 ,299(*) ,210 ,347(*) ,220 ,332(*) ,117 
GC ,000 ,000 1 ,000 ,000 ,005 ,439(**) ,220 -,109 ,386(**) ,096 ,056 -,058 ,062 ,116 ,141 ,206 
RE ,000 ,000 ,000 1 ,000 ,121 -,033 -,086 ,041 ,025 ,228 ,268 ,261 ,127 ,375(**) ,144 ,109 
CCI2 ,000 ,000 ,000 ,000 1 ,118 ,067 ,177 ,203 ,086 ,324(*) ,217 -,031 ,130 ,029 ,065 -,031 
TS ,189 ,144 ,005 ,121 ,118 1 ,000 ,000 ,000 ,000 ,217 ,538(**) ,010 ,166 ,282 ,048 ,001 
RT -

,311(*) 
,056 ,439(**) -,033 ,067 ,000 1 ,000 ,000 ,000 ,104 ,226 -,032 ,060 ,131 ,090 ,087 

CRM/ 
GCS 

,137 ,476(**) ,220 -,086 ,177 ,000 ,000 1 ,000 ,000 ,111 ,022 ,293(*) ,276 ,249 ,317(*) ,001 

DT -,014 ,221 -,109 ,041 ,203 ,000 ,000 ,000 1 ,000 ,328(*) ,198 ,080 ,113 ,054 ,209 ,170 
CE2 ,239 ,110 ,386(**) ,025 ,086 ,000 ,000 ,000 ,000 1 ,073 -,020 ,133 ,092 -,081 ,170 ,049 
ND ,176 ,215 ,096 ,228 ,324(*) ,217 ,104 ,111 ,328(*) ,073 1 ,598(**) ,195 ,520(**) ,351(*) ,291(*) ,274 
ED ,097 ,299(*) ,056 ,268 ,217 ,538(**) ,226 ,022 ,198 -,020 ,598(**) 1 ,000 ,459(**) ,458(**) ,376(**) ,219 
EBC ,222 ,210 -,058 ,261 -,031 ,010 -,032 ,293(*) ,080 ,133 ,195 ,000 1 ,161 ,264 ,189 -,009 
EO ,096 ,347(*) ,062 ,127 ,130 ,166 ,060 ,276 ,113 ,092 ,520(**) ,459(**) ,161 1 ,000 ,661(**) ,116 
RU ,095 ,220 ,116 ,375(**) ,029 ,282 ,131 ,249 ,054 -,081 ,351(*) ,458(**) ,264 ,000 1 ,322(*) ,136 
DORÇ ,201 ,332(*) ,141 ,144 ,065 ,048 ,090 ,317(*) ,209 ,170 ,291(*) ,376(**) ,189 ,661(**) ,322(*) 1 ,000 
DORG ,110 ,117 ,206 ,109 -,031 ,001 ,087 ,001 ,170 ,049 ,274 ,219 -,009 ,116 ,136 ,000 1 

** Correlação é significativa ao nível de 0,01 (bi-caudal). 
*  Correlação é significativa ao nível de 0,05 (bi-caudal). 
 
Fonte: Software SPSS versão 13.0 
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Também de forma distinta do que ocorre nas empresas de grande porte, nas empresas de 

pequeno e médio portes a concorrência por tecnologia - CT (ambiente) influencia a adoção do 

CRM e gerenciamento da cadeia de suprimentos – CRM/GCS (tecnologia), bem como a 

estratégia de diferenciação - ED (estratégia), embora esta em menor grau. 

 

Além disso, outra diferenciação que ocorre entre empresas de grande porte e empresas de 

pequeno e médio portes é que estas percebem que o gosto dos clientes - GC (ambiente) está 

relacionado à rotina da tarefa - RT e à adoção do comércio eletrônico – CE2 (tecnologia), 

ambos de forma significativa. Embora em menor grau, a concorrência por compra de insumos 

(CCI2) está relacionada ao nível de delegação da indústria (ND), outra distinção das empresas 

de grande porte. 

 

A tecnologia de sistemas - TS (tecnologia) está fortemente relacionada à adoção de estratégia 

de diferenciação - ED (estratégia), diferentemente do que ocorre nas empresas de grande 

porte. De forma menos significativa, percebe-se um fato adverso, ou seja, o 

CRM/gerenciamento da cadeia de suprimentos (CRM/GCS) também está associado à 

estratégia de baixo custo (EBC). 

 

Uma semelhança quanto às variáveis contingenciais entre empresas de grande e pequeno e 

médio portes é quanto à relação existente entre a diversificação da tarefa - DT (tecnologia) e o 

nível de delegação - ND (estrutura). Também se pode observar a associação existente entre 

estratégia de diferenciação - ED (estratégia) e o nível de delegação – ND (estrutura), que 

ocorre nas indústrias em questão, independente do porte. 

 

Quanto a relação existente entre as variáveis contingenciais (ambiente, estratégia, estrutura e 

tecnologia) e os atributos do sistema orçamentário, processados em fatores, observa-se 

semelhança com as empresas de grande porte: o fator regulador externo - RE (ambiente) 

relaciona-se de forma significativa às razões de uso do orçamento (RU), sendo que outro fator 

ambiental, concorrência por tecnologia (CT), apresenta-se fracamente associado aos 

elementos orçamentários. 

 

Da mesma forma que nas empresas de grande porte, nas indústrias de pequeno e médio portes 

observa-se que o nível de delegação de autoridade (ND) está relacionado à intensidade do uso 

do orçamento (EO) e razões para a sua utilização (RU). Além disso, a estratégia de 
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diferenciação (ED) está associada ao uso dos elementos orçamentários (EO) e aos motivos 

(razões) para utilizar tal instrumento (RU). É importante destacar que, embora a variável uso 

do rolling forecasting (RF) esteja englobada no fator elementos orçamentários (EO), essa 

apresenta-se em menor grau do que em empresas de grande porte. 

 

Quanto à relação que se explicita entre os fatores contingenciais, atributos orçamentários e 

desempenho, verifica-se forte associação entre estratégia de diferenciação (ED) e desempenho 

orçamentário (DORÇ), bem como o uso de elementos orçamentários (EO) em maior 

intensidade e a satisfação com a sua utilização (DORÇ). Adicionalmente, associados, mas de 

forma menos intensa, estão os fatores concorrência por tecnologia (CT), CRM/gerenciamento 

da cadeia de suprimentos (CRM/GCS), nível de delegação (ND) e razões para o uso do 

orçamento (RU) e a satisfação com o sistema orçamentário (desempenho do orçamento - 

DORÇ).  

 

Constata-se que nas empresas de grande porte a associação entre elementos orçamentários 

(EO), razões de uso do orçamento (RU) e satisfação com a sua adoção (DORÇ) ocorre de 

maneira mais forte e significativa do que em empresas de pequeno e médio portes, 

concordando com o observado por Hansen e Van der Stede (2004). Por fim, diferentemente 

do que ocorre em empresas de grande porte, o desempenho organizacional (DORG) não está 

associado a nenhum dos fatores relacionados. 

 

Continuando no processo de desenvolvimento e análise de agrupamentos, na presente 

investigação, foram utilizados algoritmos de agrupamentos do tipo hierárquico e não-

hierárquico. Hair et al (2005, p.403) destacam que “[...] desse modo, as vantagens dos 

métodos hierárquicos são complementadas pela habilidade dos métodos não-hierárquicos para 

‘refinar’ os resultados”. 

 

No estágio hierárquico, utilizou-se o algoritmo aglomerativo Ward, recomendado pelos 

autores citados anteriormente por apresentar vantagens em relações aos demais métodos, 

minimizando as diferenças internas nos grupos. Separou-se a amostra em duas partes: 

empresas de grande porte e empresas de pequeno e médio portes, sendo que para cada uma 

delas foram processados agrupamentos distintos. 
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5.4.3 Clusters para Empresas de Grande Porte 

 

A amostra foi recomposta em 74 indústrias. Sequencialmente, ao agrupar as variáveis 

provenientes da análise fatorial, observou-se o esquema de aglomeração demonstrado na 

Tabela 61. Todas as variáveis métricas foram processadas na análise, sendo que as não 

métricas (periodicidade do rolling forecasting e de emissão de relatórios contábeis confiáveis) 

foram excluídas da análise por limitações intrínsecas à utilização de medidas de distância. 

 

Tabela 61 – Esquema parcial de aglomeração de análise hierárquica de agrupamentos pelo método Ward 
de indústrias de grande porte 

Estágio Número de clusters Coeficiente de Aglomeração Variação Percentual 
58 16 443,1460307 4,25% 
59 15 461,9962563 4,54% 
60 14 482,9896984 4,54% 
61 13 504,9140659 4,81% 
62 12 529,2009936 4,80% 
63 11 554,6043808 4,79% 
64 10 581,1502134 4,83% 
65 9 609,2152273 6,31% 
66 8 647,6775752 6,06% 
67 7 686,91213 5,84% 
68 6 727,0313981 7,07% 
69 5 778,458715 7,59% 
70 4 837,5091681 7,61% 
71 3 901,225469 7,72% 
72 2 970,76108 12,80% 
73 1 1095   

            Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

Optou-se, portanto, por utilizar de 2 a 6 clusters, pois representa maior variação percentual 

existente após 68 estágios de aglomeração. Por meio dos centróides identificados pelo método 

hierárquico, passou-se ao método não- hierárquico. No entanto, ao realizar a separação dos 

agrupamentos, observou-se que com 5 agrupamentos o número de casos por grupo estava 

mais adequado ao tratamento de dados, apresentando variáveis que discriminam 

apropriadamente, observados pelo Teste ANOVA (análise de variância). Além disso, por se 

tratar de uma combinação de diversas variáveis, um número maior de agrupamentos tende a 

produzir soluções ótimas para a análise em questão.  

 

Na Tabela 62 explicitam-se os agrupamentos e os valores médios das variáveis hipotéticas 

geradas pela análise fatorial, bem como os testes de significância de cada variável. Constata-
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se que o fator concorrência por insumos e tecnologia não apresenta diferenças de percepções 

significativas entre os clusters. 

 

Tabela 62  – Clusters processados pela análise – empresas de grande porte 

Cluster 

1 2 3 4 5 

n = 24 n = 19 n = 7 n = 19 n = 5 
Fatores 32% 26% 9% 26% 7% F Sig. 

CIT 0,341 -0,137 0,151 -0,465 0,439 2,24 0,07 

CMO2 0,311 0,144 -0,925 0,156 -1,338 5,69 0,00 
GC 0,135 0,558 0,239 -0,457 -1,364 6,52 0,00 
EC -0,150 0,686 -0,375 -0,627 1,024 8,02 0,00 
RE 0,303 -0,172 -0,959 -0,129 1,036 4,42 0,00 
TS 0,025 0,291 -1,427 0,197 0,025 5,08 0,00 
RT -0,717 0,127 0,213 0,655 0,170 7,07 0,00 
CE/CRM 0,105 0,594 0,042 -0,524 -0,827 4,69 0,00 
DT 0,511 -0,625 0,239 0,169 -1,054 6,59 0,00 
ND 0,506 -0,089 -1,105 0,275 -1,588 11,30 0,00 
ED 0,418 0,349 -1,011 -0,428 -0,292 5,47 0,00 
EO -0,429 0,246 -1,226 0,878 -0,495 13,44 0,00 
RU 0,517 0,210 -2,017 -0,076 -0,167 16,76 0,00 
DORÇ 0,235 0,088 -2,251 0,559 -0,439 25,95 0,00 
DORG -0,250 0,821 -0,420 -0,233 -0,444 5,46 0,00 

Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

 

5.4.4 Clusters para Empresas de Pequeno e Médio Portes 

 

Os procedimentos que ora foram realizados são referentes à amostra de 48 indústrias, os quais 

obedeceram aos mesmos critérios da análise de agrupamentos das indústrias de grande porte. 

Parte do esquema de aglomeração está explicitada na Tabela 63. Optou-se por utilizar de 2 a 5 

clusters, pois representa maior variação percentual existente após 43 estágios de aglomeração. 

Passando-se ao método K-Means (não-hierárquico), ao realizar a separação dos 

agrupamentos, observou-se que com 5 agrupamentos o número de casos por grupo estava 

mais adequado ao tratamento de dados, apresentando variáveis que discriminam 

apropriadamente. 



 166 

 

Tabela 63 – Esquema parcial de aglomeração de análise hierárquica de agrupamentos pelo método Ward 
de empresas de pequeno e médio portes 

Estágio 
Número de 

clusters 
Coeficiente de 
Aglomeração Variação Percentual 

30 18 236,9827128 6,56% 
31 17 252,521017 6,51% 
32 16 268,9708681 6,29% 
33 15 285,888992 6,40% 
34 14 304,1967353 6,35% 
35 13 323,5103032 6,02% 
36 12 342,9938541 7,25% 
37 11 367,8666647 7,90% 
38 10 396,9439485 7,64% 
39 9 427,2864202 7,13% 
40 8 457,7586615 6,92% 
41 7 489,4266225 6,58% 
42 6 521,6260903 6,40% 
43 5 554,98412 8,03% 
44 4 599,5335446 7,51% 
45 3 644,535947 8,81% 
46 2 701,3275243 13,93% 
47 1 799   

Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

Na Tabela 64 explicitam-se os agrupamentos e os valores médios das variáveis hipotéticas 

geradas pela análise fatorial, bem como os testes de significância de cada variável. Constata-

se que os fatores concorrência de empresas e mão-de-obra, regulador externo, concorrência 

por compra de insumos, tecnologia de sistemas e diversificação de tarefas não apresentam 

diferenças de percepções significativas entre os clusters. 
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Tabela 64 –  Clusters processados pela análise – empresas de pequeno e médio portes 

Cluster 

1 2 3 4 5 

n= 4 n=16 n=13 n=11 n=4 
Fatores 8% 33% 27% 23% 8% F Sig. 

CEMO -0,09 0,13 0,26 -0,78 0,89 3,310 0,019 

CT -0,36 0,53 0,29 -0,70 -0,77 4,464 0,004 
GC -0,17 0,42 -0,63 -0,18 1,05 4,078 0,007 
RE -0,92 0,23 -0,03 0,09 -0,15 1,116 0,361 

CCI2 -0,09 0,63 -0,27 -0,51 -0,12 2,992 0,029 

TS -1,03 0,13 0,27 -0,08 -0,13 1,460 0,231 

RT -0,92 0,44 -0,59 0,30 0,25 3,794 0,010 
CRM/GCS -0,11 0,56 0,47 -1,14 -0,53 10,646 0,000 
DT -0,48 0,50 -0,23 -0,10 -0,50 1,796 0,147 

CE2 0,49 0,57 -0,81 -0,32 0,73 6,581 0,000 
ND -1,49 0,60 -0,04 -0,44 0,45 6,411 0,000 
ED -2,02 0,34 0,29 -0,31 0,55 9,065 0,000 
EBC -0,18 0,66 -0,07 -0,30 -1,39 5,493 0,001 
EO -1,24 0,45 0,43 -0,75 0,08 6,675 0,000 
RU -1,66 0,33 0,23 -0,16 0,03 4,451 0,004 
DORÇ -1,77 0,65 0,27 -0,71 0,23 13,273 0,000 
DORG -0,21 0,18 -0,40 -0,40 1,87 6,932 0,000 

Fonte: Software SPSS versão 13.0 
 

 

5.4.5 Interpretação dos Agrupamentos 

Nesse estágio, passa-se a interpretar os agrupamentos. Inicialmente, analisam-se os clusters 

para empresas de grande porte, fazendo referência à literatura e indicando possíveis 

concordâncias e discordâncias. As análises a seguir destacam os agrupamentos que 

apresentam maior desempenho, possibilitando identificar quais as combinações entre fatores 

contingenciais e atributos do sistema orçamentário de tais empresas. 

 

Cabe ressaltar que tanto os agrupamentos referentes a empresas de grande porte como de 

pequeno e médio portes foram analisados de acordo com seu grau de consistência com a 

teoria existente. Um agrupamento de baixa aderência à teoria representa uma conjunção de 

um número limitado a 2 variáveis ou somente a uma; mediana aderência, 3 variáveis; e alta 

aderência, 4 ou mais variáveis. A teoria, portanto, é revisitada, destacando-se aspectos 

concordantes e discordantes, contribuindo com a evolução do conhecimento na área contábil. 
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5.4.5.1 Clusters para Empresas de Grande Porte 

O Gráfico 2 contempla os clusters dispostos de maneira simultânea, em conformidade com as 

variáveis em análise. O primeiro agrupamento, Cluster 1, apresenta mediana aderência à 

teoria, relativa à combinação das variáveis ambiente, estrutura e tecnologia. É composto por 

24 empresas (32% da amostra de grande porte). Apresenta-se positivamente associado a 3 dos 

4 fatores componentes do constructo ambiente (CMO2, GC e  RE), à exceção do que 

menciona as atitudes da concorrência (EC). Atribuem fator positivo a concorrência por 

insumos e tecnologia (CIT: 0,341), no entanto tal variável não se mostrou significativa para 

diferenciar os grupos de indústrias constantes na amostra. 

 

 
Gráfico 2 – Perfis de agrupamento para solução de 5 clusters – empresas de grande porte 

 

Quanto à intensidade de uso de tecnologia de sistemas (TS), está positivamente associado, 

bem como a utilização de comércio eletrônico e CRM (CE/CRM). Por outro lado, quanto à 

tecnologia de produção, não apresenta rotina de tarefas (RT: -0,717), característica essa que 

destaca tal agrupamento dos demais, cuja tarefa é essencialmente repetitiva. Reforça-se tal 

característica quando se observa associação positiva com a diversificação de tarefas (DT: 

0,511). O nível de delegação (ND: 0,506), constructo de estrutura, é intenso, combinando com 

uma estratégia de diferenciação (ED: 0,418).  

 

Com relação aos atributos do sistema orçamentário, não enfatiza o seu uso (EO: -0,429), 

apesar de possuir motivações para tal (RU: 0,517). Quanto à satisfação no desempenho do 

orçamento (DORÇ), apesar de não fazer um uso intenso de tal instrumento, considera-se 
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satisfeito (0,235). Tal combinação de fatores não indica um bom ajuste pois relaciona-se 

negativamente com o desempenho organizacional (DORG: -0,235). 

 

Apesar de conduzir a uma associação negativa com o desempenho organizacional, não 

apresentando um encaixe (fit) segundo a teoria contingencial de sistemas, observa-se uma 

combinação aderente a algumas pesquisas anteriores classificadas como de seleção, entre as 

variáveis estrutura, tecnologia e ambiente. Um ambiente instável, segundo Burns e Stalker 

(1961) apud Donaldson (1999) requer estruturas orgânicas, descentralizadas, e flexibilidade 

das tarefas. Além disso, segundo Chenhall (2003), por não apresentar alta rotina da tarefa, não 

se necessita dar ênfase ao orçamento tradicional, fato esse coerente com o apresentado na 

pesquisa empírica nesse cluster. 

 

O Cluster 2 é o que se destaca pelo maior grau de aderência à teoria, estabelecendo um fit 

entre as variáveis estrutura, tarefa, porte e orçamento, pois remete a um desempenho superior 

aos demais agrupamentos, sendo o único agrupamento que possui associação positiva nesse 

quesito (DORG: 0,821). São 19 empresas que percebem o ambiente como turbulento, com 

associação positiva em todos os quesitos que permitem a discriminação entre grupos, exceto 

com relação a restrições legais, econômicas e políticas (RE: -0,172). Com relação à tecnologia 

de sistemas (TS), apresenta intensidade de uso (0,291), bem como a utilização de comércio 

eletrônico e CRM (CE/CRM: 0,594). Quanto à rotina da tarefa, as empresas possuem relação 

positiva com tal variável (RT: 0,127), apresentando pouca diversificação (DT: -0,625). 

 

O nível de delegação é razoavelmente baixo (ND: -0,089), indicando tendência à 

centralização. A estratégia adotada está positivamente relacionada à diferenciação (ED: 

0,349). Os elementos orçamentários são mais intensamente utilizados (EO: 0,246), sendo que 

os respondentes explicitaram as motivações de uso (RU: 0,210) e estão razoavelmente 

satisfeitos com sua aplicação (DORÇ: 0,088). 

 

Esse é o cenário apresentado pelas empresas de grande porte que possuem um desempenho 

superior, ressaltando que tal afirmação não significa que o desempenho está condicionado 

unicamente à influência dos fatores em análise. Quanto à consistência teórica, observa-se 

coerência desse agrupamento com os estudos de Merchant (1984) ao afirmar que empresas 

que aplicam tecnologia mais rotineira apresentam maior ênfase em orçamentos formais, além 

de enfatizar que o porte da empresa está positivamente relacionado ao sistema orçamentário.  
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Também Gul e Chia (1994) identificam, em sua pesquisa, que estruturas centralizadas 

requerem maior rotina da tarefa e o uso do orçamento. No entanto, verifica-se divergência dos 

resultados de Gordon e Narayanan (1984) que comentam que ambientes instáveis requerem 

estruturas orgânicas. Além disso, é possível constatar que os estudos de Hansen e Van der 

Stede (2004) concluíram de forma semelhante com tal cluster, afirmando que organizações de 

grande porte estão relacionadas ao maior uso do orçamento, e que um melhor desempenho 

orçamentário ocorre em função da consciência de suas múltiplas razões de uso. 

 

O Cluster 3 é composto por 7 empresas, com baixo nível de aderência à teoria, combinando 

somente as variáveis ambiente e estrutura em conformidade com pesquisas anteriores. Tais 

indústrias percebem seu ambiente como estável, representado pelas variáveis baixa 

intensidade de concorrência de mão- de- obra (CMO2:-0,925), atitudes dos concorrentes (EC: 

-0,375) e regulador externo (RE:-0,959), embora apresentem maior intensidade na percepção 

do dinamismo dos gostos do consumidor (GC: 0,239). 

 

É o grupo de empresas que menos usa tecnologia de sistemas (TS: -1,427), mas apresenta 

relação positiva com o uso de comércio eletrônico e CRM (CE/CRM: 0,042), embora de 

forma pouco significativa. A tarefa apresenta um misto de rotineira (RT: 0,213) e 

diversificada (DT: 0,239), não se posicionando quanto a esse quesito. A estrutura é mais para 

mecanicista (ND: -1,105), centralizada, e a estratégia tende a focar o baixo custo (ED:             

-1,011).  

 

Quanto aos elementos orçamentários (EO), apresenta-se negativamente relacionado (-1,226), 

bem como às razões de uso (RU: -2,017), coadunando em um baixo desempenho 

orçamentário (DORÇ:-2,251). Tais empresas apresentam baixo desempenho organizacional 

(DORG: -0,420). Esse agrupamento ocorre em concordância com a pesquisa de Gordon e 

Narayanan (1984), em que ambientes menos turbulentos exigem estruturas mais centralizadas. 

No entanto, discorda com a pesquisa de Chenhall (2003) que relata que estratégias de 

liderança em custo exigem a adoção de orçamentos formais. A limitada combinação de 

fatores contingenciais parece refletir em um desempenho negativo. 

 

O Cluster 4, dado o número limitado de variáveis em consonância com a teoria,  sendo elas 

estratégia e orçamento, apresenta baixa aderência às pesquisas anteriores. É composto por 19 



 171 

empresas (26%), que percebem o ambiente como estável, apresentando associação negativa 

com as variáveis desse constructo, à exceção da intensidade de concorrência por mão-de-obra 

(CMO2: 0,156). A tecnologia de sistemas é intensa (TS: 0,197), embora não faça uso de 

comércio eletrônico/CRM (CE/CRM: -0,524). A tarefa é rotineira (RT: 0,655), apesar de 

possuir componentes de flexibilidade (DT: 0,169).  

 

Sua estrutura tende à descentralização (ND: 0,275), combinada com uma estratégia de baixo 

custo (ED: -0,428). Usa o orçamento (EO: 0,878), mas não percebe muita motivação para tal 

(RU: -0,076). Os respondentes desse agrupamento se dizem satisfeitos com o orçamento, 

sendo o maior nível apresentado dentre os 5 agrupamentos (DORÇ: 0,559). O desempenho 

organizacional, contudo, é negativamente associado a essas empresas (DORG: -0,233). Tal 

agrupamento confirma o mencionado por Chenhall (2003), que combina estratégia de 

liderança em custo com o uso de orçamento formal. 

 

O Cluster 5 contempla 5 empresas, e é pouco aderente à teoria, pois combina somente as 

variáveis estrutura e tarefa de acordo com as pesquisas referenciadas. Seu ambiente é um 

misto de dinamicidade, representado pelas variáveis atitudes da concorrência (EC: 1,024) e 

restrições legais, econômicas e políticas (RE: 1,036), e estabilidade, contemplando a 

concorrência de mão-de-obra (CMO2: -1,338) e gostos dos clientes (GC: -1,364). A 

tecnologia de sistemas está positivamente associada a essas empresas (TS: 0,025), apesar de 

estar negativamente relacionado ao uso de comércio eletrônico/CRM (CE/CRM: -0,827). 

 

Apresenta rotina da tarefa (RT: 0,170), em detrimento da diversificação dessa (DT:-1,054). 

Sua estrutura é mecanizada (ND: -1,588), com estratégia voltada à liderança de baixo custo 

(ED: -0,292). As indústrias componentes desse cluster parecem não fazer uso intenso dos 

elementos orçamentários (EO: -0,495), não possuindo motivação para seu uso (RU: -0,167), 

atrelado a um baixo desempenho orçamentário (DORÇ: -0,439) e baixo desempenho 

organizacional (DORG: -0,444). Tal grupo apresenta diversas distorções com a literatura de 

referência com relação às variáveis contingenciais e talvez, esse seja um indício de 

combinações que auxiliariam na condução de um baixo desempenho. Concorda, apenas com o 

estabelecido por Burns e Stalker (1961) apud Donaldson (1999), que relacionam estrutura 

mecanicista com padronização de tarefas. 
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5.4.5.2 Clusters para Empresas de Pequeno e Médio Portes 

Ao se enfocar as empresas de pequeno e médio portes, observa-se que um maior número de 

variáveis não são significativas para discriminar os grupos de forma a distingui-los 

estatisticamente. Portanto, foram excluídos da análise os fatores concorrência entre empresas 

e por mão-de-obra (CEMO), regulador externo (RE), concorrência por compra de insumos 

(CCI2), tecnologia de sistemas (TS) e diversificação de tarefas (DT). 

 

Constata-se, no Gráfico 3, que o Cluster 1, composto por 4 empresas (8%), apresenta um 

baixo desempenho (DORG: -0,21), contudo apresenta alta aderência à teoria contingencial, 

combinando as seguintes variáveis: ambiente, estrutura, porte e orçamento. Revela 

estabilidade ambiental, representada pela associação negativa com as características de 

concorrência por tecnologia (CT: -0,36) e gostos dos clientes (GC: -0,17).  

 
Quanto à tarefa, observa-se flexibilização (RT: -0,92), sendo que tecnologias da informação 

como CRM e gerenciamento da cadeia de suprimentos (CRM/GCS) estão negativamente 

relacionadas com essas indústrias (-0,11); contudo, o comércio eletrônico está presente (CE2: 

0,49). A estrutura é centralizada (ND: -1,49), com baixo nível de delegação. A estratégia 

adotada é um misto de baixo custo (ED: -2,02) e diferenciação (EBC: -0,18), possuindo maior 

tendência ao baixo custo. Não enfatiza a utilização dos elementos orçamentários (EO: -1,24) e 

possui relação negativa com as razões de uso (RU: -1,66) e satisfação com o orçamento 

(DORÇ: -1,77).  
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Gráfico 3 – Perfis de agrupamento para solução de 5 clusters – empresas de pequeno e médio portes 
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Tal agrupamento apresenta-se concordante com a pesquisa de Sharma (2002), em que 

empresas menores tendem a fazer um menor uso do orçamento. Também Chenhall (2003), em 

seus estudos, revela que quanto menos turbulento o ambiente, menor o emprego do 

orçamento. Outra observação da pesquisa reafirma a conclusão de Gordon e Narayanan 

(1984), em que ambientes estáveis requerem estruturas centralizadas.  

 

No entanto, há uma incoerência entre a característica da tarefa e a estrutura das indústrias. 

Perrow (1972), a esse respeito, retrata que rotina da tarefa solicita estrutura mecanicista, 

sendo o oposto também verdadeiro. As indústrias em questão apresentam estruturas 

mecanicistas embora tenham tarefas caracterizadas como diversificadas, o que pode ter 

auxiliado a conduzir a um desempenho inferior a outras organizações.  

 

Já o Cluster 2 revela uma estrutura de fit entre ambiente, tarefa, tecnologia e orçamento, 

subsidiando o desempenho positivo apresentado, explicitando alta aderência à teoria. 

Composto por 33% das empresas de pequeno e médio portes, expõe um ambiente dinâmico, 

revelado pelas características concorrência por tecnologia (CT: 0,53) e instabilidade dos 

gostos dos clientes (GC: 0,42). A tarefa é rotineira (RT: 0,44), sendo que há o uso intenso de 

tecnologias como CRM e gerenciamento da cadeia de suprimentos (CRM/GCS: 0,56), bem 

como comércio eletrônico (CE2: 0,57). 

 

A estrutura é descentralizada (ND: 0,60), pela associação positiva com o nível de delegação. 

A estratégia é enfocada em diferenciação (ED: 0,34) ou baixo custo (EBC: 0,66), possuindo 

componentes de ambos. As indústrias parecem fazer uso dos elementos orçamentários (EO: 

0,45), explicitando motivações para tal (RU: 0,33), resultando em alta satisfação com o 

orçamento (DORÇ: 0,65). Tais combinações revelam um desempenho organizacional 

(DORG: 0,18) positivo para as indústrias nesse agrupamento. 

 

O segundo agrupamento reitera as conclusões de algumas pesquisas importantes, 

principalmente as mais recentes. Inicialmente, Baines e Langfield-Smith (2003) afirmam que 

quanto mais competitivo o ambiente, maior uso de tecnologias avançadas de produção. 

Chenhall (2003), ainda, por meio de uma revisão de outros estudos, afirma que quanto mais 

turbulento o ambiente, mais padronizada a tecnologia e maior ênfase no orçamento. Hyvönen 

(2007) menciona que a combinação de ambientes mais dinâmicos e maior ênfase em 
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tecnologias de informação pode conduzir a um aumento de desempenho. Tal cluster revela-se 

coerente com outro estudo, de Hansen e Van der Stede (2004), que explicita uma relação entre 

a satisfação com o orçamento e suas diversas motivações para o uso desse instrumento. 

 

O Cluster 3 exibe baixa aderência à teoria, apresentando coerência somente entre o 

comportamento com relação ao uso do orçamento e a motivação para tal atividade. Treze 

indústrias compõem tal agrupamento, percebendo o ambiente como estável, referindo-se aos 

gostos dos clientes (GC: -0,63), mas turbulento quanto à concorrência tecnológica (CT: 0,29). 

A tarefa é diversificada (DT: -0,59), e a estrutura mais centralizada (ND: -0,04). A tecnologia 

de informação (CRM/GCM) está positivamente associada (0,47), mas faz pouco uso do 

comércio eletrônico (CE2: -0,81). A estratégia é de diferenciação (ED: 0,29) e não de baixo 

custo (EBC: -0,07). Faz uso de elementos orçamentários (EO: 0,43), e explicita suas 

motivações para tal utilização (RU: 0,23), conferindo alta satisfação com o orçamento 

(DORÇ: 0,27), tal como preconizado por Hansen e Van der Stede (2004).  

 

No entanto, a combinação de fatores não conduz a um bom desempenho (DORG: -0,40). 

Diversas pesquisas, dentre elas Merchant (1984) e Chenhall (2003), explicitam algumas 

incoerências que podem ter conduzido a um desempenho inferior para esse grupo de 

empresas. Afirmam que empresas que empregam diversificação da tarefa tendem a não fazer 

uso intenso do orçamento, sendo que a utilização de tal instrumento diante dessa contingência 

pode implicar em um custo superior ao benefício desse artefato contábil. 

 

Já o Cluster 4, composto por 23% das indústrias de pequeno e médio portes, revela mediana 

aderência à teoria, combinando os fatores ambiente, tarefa e estrutura. O ambiente é percebido 

como estável, tanto pela associação negativa com a concorrência por tecnologia (CT: -0,70) e 

gostos do cliente do setor (GC: -0,18). A tarefa é tida como rotineira (RT: 0,30), e a 

tecnologia aplicada é de baixa intensidade, tanto revelada pela associação negativa com CRM 

e gerenciamento da cadeia de suprimentos (CRM/GCS: -1,14) e de comércio eletrônico (CE2: 

-0,32). 

 

O nível de delegação é baixo, sendo mais centralizada (ND: -0,44). A estratégia é 

negativamente associada à diferenciação (ED: -0,31) e negativamente associada ao baixo 

custo (EBC: -0,30), sendo um misto de ambas. O orçamento parece não ser usado (EO: -0,75), 
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não possuindo razões para tal (RU: -0,16), que conduz a um baixo desempenho orçamentário 

(DORÇ: -0,71).  

 

Por fim, não há uma associação positiva com o desempenho organizacional (DORG: -0,40), 

talvez pelo desencaixe percebido entre estruturas centralizadas, com rotina da tarefa, que 

segundo Gul e Chia (1994) exigiriam maior uso dos elementos orçamentários. No entanto, 

constatou-se uma coerência desse agrupamento com as conclusões de Gordon e Narayanan 

(1984) e Burns e Stalker (1961) apud Donaldson (1999), em que ambientes estáveis sugerem 

padronização das tarefas e estruturas mecanicistas. Além disso, condiz com as conclusões de 

Sharma (2002), em que empresas de pequeno e médio portes fazem menor uso de orçamento. 

 

O último agrupamento de empresas de pequeno e médio portes (Cluster 5) possui 4 indústrias 

que apresentaram o maior desempenho organizacional, embora baixa aderência à teoria, 

relacionando as variáveis estratégia e orçamento. O ambiente foi percebido como instável, 

observado pelos gostos dos clientes serem considerados difíceis de prever (GC: 1,05); no 

entanto, possui componentes de estabilidade, pois a concorrência por tecnologia demonstrou 

associação negativa (CT: -0,77). A tarefa é tida como rotineira (0,25). A tecnologia de 

sistemas não foi considerada intensa (TS: -0,53); contudo, há uma relação positiva com a 

adoção de comércio eletrônico (CE2: 0,73). A estrutura de tais indústrias pode ser considerada 

com ênfase à descentralização, demonstrada pelo seu nível de delegação (ND: 0,45), 

combinada com a estratégia de diferenciação (ED: 0,55), e não de baixo custo (EBC: -1,39).  

 

Fazem uso de elementos orçamentários (EO: 0,08), motivados para tal (RU: 0,03), 

explicitando uma relação positiva com a satisfação com o sistema orçamentário (DORÇ: 

0,23), coincidente com a pesquisa de Hansen e Van der Stede (2004). Tais combinações 

conduzem a uma melhor associação com o desempenho organizacional (DORG: 1,87) do que 

nos demais clusters. Tal desempenho foi divergente da teoria de Gordon e Narayanan (1984), 

em que a incerteza ambiental requer estruturas mais orgânicas. Também Chenhall (2003) 

constata que quanto maior a turbulência ambiental percebida, maior a ênfase em uso de 

orçamentos.  
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5.4.6 Validação e Perfil dos Agrupamentos 

Os perfis dos agrupamentos das empresas de grande e pequeno e médio portes estão 

resumidos nos Quadros 4 e 5. Abordam a combinação das variáveis em análise, bem como os 

estudos que validam a pesquisa empírica em questão. Destaca-se, nas indústrias paranaenses 

que foram enfocadas nessa pesquisa, que independente do porte apresentado, as organizações 

que exibiam alto desempenho organizacional possuíam o uso intenso dos atributos do sistema 

orçamentário, bem como motivações para tal. Também apresentavam alta satisfação com o 

orçamento, considerando o seu desempenho como positivo. Quanto aos fatores 

contingenciais, a variável tecnológica de rotina da tarefa apareceu nos três clusters de maior 

desempenho. Essa combinação entre tarefas rotineiras, uso do sistema orçamentário com 

consciência dos benefícios que tal artefato traz, pode ter sido um dos diferenciais das 

organizações em questão. 

 

Quadro 4 – Perfis dos agrupamentos para as indústrias paranaenses de grande porte 

Variáveis Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 

Aderência à 
Teoria 

Mediana: 
AMBIENTE-
ESTRUTURA-
TECNOLOGIA 

Alta: 
ESTRUTURA-
TAREFA-
PORTE- 
ORÇAMENTO 

Baixa: 
AMBIENTE-
ESTRUTURA 

Baixa:  
ESTRATÉGIA-
ORÇAMENTO 

Baixa: 
ESTRUTURA-
TAREFA 

N 24 19 7 19 5 

Ambiente Turbulento Turbulento Estável Estável Indefinido 

Tecnologia de 
sistemas 

Intensa Intensa Baixa 
intensidade 

Intensa Intensa 

Tarefa Diversificada Rotineira Indefinida Indefinida Rotineira 

Estrutura Orgânica Mecanicista Mecanicista Orgânica  Mecanicista 

Estratégia Diferenciação  Diferenciação Baixo Custo Baixo Custo Baixo Custo 

Atributos do 
orçamento 

Pouco uso, com 
motivação 

Alto uso, com 
motivação 

Pouco uso, 
sem 
motivação 

Alto uso, sem 
motivação  

Pouco uso, sem 
motivação 

Desempenho 
do orçamento 

Alto  Alto Baixo Alto Baixo 

Desempenho 
organizacional 

Baixo Alto Baixo Baixo Baixo 

Teorias 
consistentes 

Burns & Stalker 
(1961) apud 

Donaldson 
(1999), Chenhall 
(2003) 

Merchant (1984), 
Gul & Chia 
(1994), Hansen & 
Van der Stede 
(2004) 

Gordon & 
Narayanan 
(1984) 

Chenhall (2003) Burns & Stalker 
(1961) apud 

Donaldson 
(1999) 

 
 

Infere-se, adicionalmente, que o orçamento, atrelado às tarefas rotineiras, pode ter sido 

internalizado como positivo pelos atores organizacionais, sendo que sua elaboração e 

acompanhamento podem ser percebidos como uma rotina contábil, aceito como tal. A partir 
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do momento em que as pessoas percebem o benefício de tal instrumento, aceitando-o, e pelos 

mecanismos de repetição, há um processo de institucionalização.  

 
Quadro 5 – Perfis dos agrupamentos para as indústrias paranaenses de pequeno e médio portes 

Variáveis Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 

Aderência à 
Teoria   

Alta: 
AMBIENTE-
ESTRUTURA-
PORTE-
ORÇAMENTO 

Alta: 
AMBIENTE-
TAREFA-
TECNOLOGIA-
ORÇAMENTO 

Baixa: 
ORÇAMENTO  

Mediana: 
AMBIENTE-
TAREFA-
ESTRUTURA 

Baixa: 
ESTRATÉGIA-
ORÇAMENTO 

N 4 16 13 11 4 

Ambiente Estável Turbulento Indefinido Estável Indefinido 

Tecnologia de 
sistemas 

Baixa 
intensidade 

Intensa Intensa Baixa 
intensidade 

Baixa 
intensidade 

Tarefa Diversificada Rotineira Diversificada Rotineira Rotineira 

Estrutura Mecanicista Orgânica Mecanicista Mecanicista Orgânica 

Estratégia Sem foco 
(mais para 
baixo custo) 

Sem foco Diferenciação Sem foco Diferenciação 

Atributos do 
orçamento 

Pouco uso, 
sem motivação 

Alto uso, com 
motivação 

Alto uso, com 
motivação 

Pouco uso, 
sem 
motivação 

Alto uso, com 
motivação 

Desempenho 
do orçamento 

Baixo Alto Alto Baixo Alto 

Desempenho 
organizacional 

Baixo Alto Baixo Baixo Alto 

Teorias 
consistentes 

Gordon & 
Narayanan 
(1984), 
Sharma 
(2002), 
Chenhall 
(2003) 

Baines & 
Langfield-
Smith (2003), 
Chenhall 
(2003), Hansen 
& Van der 
Stede (2004) e 
Hyvönen(2007) 

Hansen & Van der 
Stede (2004) 

Burns & 
Stalker 
(1961) apud 

Donaldson 
(1999) , 
Gordon & 
Narayanan 
(1984) e 
Sharma 
(2002). 

Gordon & 
Narayanan 
(1984), 
Chenhall 
(2003) e 
Hansen & Van 
der Stede 
(2004). 

 
 
Nesse sentido, Burns e Scapens (2000) afirmam que a contabilidade gerencial estabelece 

regras e rotinas que são codificadas, compreendidas, reproduzidas e internalizadas pelos 

colaboradores e demonstradas através da cultura e do clima organizacional. Segundo Oliver 

(1997), dentro do conceito de institucionalização, as atividades são aquelas ações com 

tendência a serem duradouras, aceitas socialmente, resistentes à mudança e não dependem de 

recompensas ou de monitoramento. Para investigar se o orçamento está de fato 

institucionalizado em tais organizações, sugere-se que estudos em profundidade sejam 

realizados em futuras pesquisas, concluindo tais relações. 
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Quanto ao perfil dos agrupamentos de melhor desempenho, segmentados pelo porte, observa-

se que somente um cluster exibe melhor desempenho dentre as indústrias de grande porte 

(Quadro 4). Sendo assim, limita-se à reflexão previamente exibida com relação ao 

agrupamento 2 de indústrias de maior porte. Pode-se destacar que as empresas de pequeno e 

médio portes, além dos aspectos explicitados anteriormente sobre orçamento e tarefas 

rotineiras, apresentam em comum estruturas orgânicas, mais descentralizadas. Tal estrutura 

apresenta-se coerente ao se analisar conjuntamente com a variável porte, pois empresas 

maiores tendem a possuir estruturas com hierarquias mais rígidas, mais centralizadas 

(BURNS e STALKER, 1961 apud DONALDSON, 1999).  

 

No entanto, a pesquisa empírica em questão observa uma divergência quanto à teoria 

preconizada por Burns e Stalker (1961) apud Donaldson (1999), em que estruturas orgânicas 

implicam em mecanismos de controle menos formais, e por Merchant (1984), que afirma que 

empresas que possuem um maior porte tenderiam a utilizar controles mais rígidos e 

formalizados. Devido ao uso do orçamento pelas empresas que apresentam melhor 

desempenho, sugere-se que esse artefato contábil seja necessário às indústrias paranaenses 

independente do seu porte. 

 

 

5.5 Confirmação das Hipóteses Estabelecidas pela Tese 

 

Nessa seção, faz-se um resgate das hipóteses da presente tese, bem como das técnicas 

estatísticas empregadas na amostra que permitem a sua aceitabilidade. No Quadro 6, observa-

se um resumo simplificado da tese, explicitando as técnicas utilizadas para comprovação,  

bem como os resultados de seu teste, discutidos anteriormente. 
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Quadro 6 – Comprovação das Hipóteses da Tese 

Hipótese Técnicas Estatísticas Resultado 

Hipótese 1 – O ambiente, fator contingencial externo, 
influencia diretamente os fatores contingenciais 
internos à empresa (estrutura, tecnologia, estratégia e 
porte). 

- Testes não-paramétricos; 
- modelagem de equações estruturais; 
-  matrizes de correlação de Pearson. 

Comprovada 

Hipótese 2 – As variáveis contingenciais influenciam 
diretamente o sistema orçamentário no que se refere 
aos seus atributos. 

- Testes não-paramétricos; 
- modelagem de equações estruturais; 
-  matrizes de correlação de Pearson. 

Comprovada 

Hipótese 3 – As variáveis contingenciais influenciam o 
desempenho, ou seja, é possível afirmar que empresas 
que possuem um melhor desempenho atuam sob certas 
condições contingenciais. 

- Testes não-paramétricos; 
- modelagem de equações estruturais; 
-  matrizes de correlação de Pearson. 

Comprovada 

Hipótese 4 – A presença de certos atributos 
orçamentários tem algum tipo de associação com o 
desempenho, ou seja, é possível afirmar que empresas 
que possuem um melhor desempenho possuem certos 
atributos orçamentários. 

- Testes não-paramétricos; 
- modelagem de equações estruturais; 
- matrizes de correlação de Pearson. 

Comprovada 

Hipótese 5 – É possível estabelecer um arranjo (fit) 
entre variáveis contingenciais, atributos do sistema 
orçamentário e desempenho. 

- Análise de clusters. Comprovada 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 
 

 

A abordagem contingencial aplicada à contabilidade gerencial possibilita uma nova visão das 

organizações de modo a compreender o seu funcionamento, considerando a ausência de um 

único melhor modo de adoção de artefatos contábeis, explicitando a existência de 

dependência de vários fatores para um dado perfil. Baseando-se nessa assertiva, observa-se 

que o uso do orçamento está incluso nessa reflexão, pois apesar dos benefícios que pode 

trazer às empresas, existem os custos e implicações associados que podem inviabilizar sua 

aplicação. 

 

À luz dessas considerações, a pesquisa em questão buscou investigar se existe relação entre 

atributos do sistema orçamentário, fatores contingenciais (incerteza ambiental percebida, 

tecnologia, estrutura, estratégia e porte organizacionais) e desempenho. Procurou-se 

compreender o procedimento adotado pelas indústrias paranaenses cadastradas na FIEP, 

sendo que a participação se limitou a 18% da população estabelecida (122 casos válidos). É 

relevante observar que as conclusões apresentadas nesse tópico referem-se à amostra em 

questão, não podendo ser generalizadas fora do escopo de análise, nem temporal, nem 

espacial. 

 

Quanto ao perfil do respondente pode-se mencionar: 

1. Considera-se que se trata de gerente ou controller que atua na função ou departamento 

de controladoria, o que proporciona a específica visão da área. Revela vasta experiência na 

área de controladoria e na empresa, é de nacionalidade brasileira, do sexo masculino, 

possuindo graduação em Ciências Contábeis, com especialização concluída. Percebe o 

ambiente como sendo instável, especialmente no que se trata à dinamicidade dos gostos e 

preferências dos clientes do seu setor de atuação, 

 

2. Na indústria em que atua, faz pouco uso de comércio eletrônico, talvez em função do 

tipo de negócio em que esteja atuando. Utiliza intensamente sistemas integrados de tecnologia 

da informação, aplicando-os em sua linha de produção mecanizada, rotineira, com pouca 

diversificação da tarefa. Em sua empresa, a estrutura é mais voltada à delegação de 
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autoridade, exceto quando se trata de selecionar investimentos relevantes, atividade essa mais 

centralizada; 

 

3. Sua indústria é de grande porte e usa estratégia com foco em diferenciação para atingir 

o mercado consumidor, privilegiando a qualidade dos seus produtos/serviços, oferecendo 

suporte ao cliente e buscando desenvolver uma imagem da marca superior ao da concorrência. 

Utiliza os elementos orçamentários, embora de maneira não tão intensa, destacando-se 

principalmente no que tange ao plano de produção, suprimentos e estocagem. Usa o 

orçamento contínuo, com periodicidade mensal, sendo consistente com a capacidade que o 

seu sistema contábil tem de gerar dados confiáveis, também mensalmente; 

 

4. O respondente, responsável pela área de controladoria, é consciente dos benefícios que 

o uso do orçamento pode trazer para a sua organização, sendo sua principal motivação a 

utilidade de tal instrumento para planejamento operacional (foco de curto prazo), visando a 

projeção de recursos principalmente voltados à produção, adequados ao tipo de empresa-alvo 

dessa pesquisa. Nesse sentido, encontra-se satisfeito com o sistema orçamentário tanto para 

auxiliar na tomada de decisão operacional, quanto para o gerenciamento da empresa. A 

indústria em que trabalha apresentou desempenho organizacional positivo no último período. 

 

As 5 hipóteses estabelecidas pela tese, derivadas da questão de pesquisa, foram testadas e 

comprovadas, sendo: 

1. Quanto à hipótese 1, constatou-se que o ambiente influencia diretamente os fatores 

contingenciais internos à empresa (estrutura, tecnologia, estratégia e porte). Portanto, ao 

tomar decisões internas à organização, tais como determinação do nível de delegação de 

autoridade e estratégia, o gestor deve analisar a instabilidade do ambiente que o cerca; 

 

2. Com relação à hipótese 2, confirma-se que as variáveis contingenciais influenciam 

diretamente o grau de aderência ao sistema orçamentário. O orçamento é um artefato contábil 

que não deve ser aplicado de igual maneira em diferentes organizações, cabendo ao controller 

uma análise dos fatores contingenciais intervenientes antes da sua adoção. O resultado 

positivo das funções de controladoria parece não estar em função somente da competência 

técnica do profissional responsável pela área, mas sobretudo de sua habilidade em analisar e 

identificar oportunidades diante de determinados contextos, aproximando cada vez mais o 

controller dos níveis hierárquicos estratégicos nas empresas; 
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3. A hipótese 3 revela que as variáveis contingenciais influenciam o desempenho da 

empresa. No entanto, ressalta-se que o desempenho superior não é determinado somente pela 

conjunção de tais fatores, mas a presença de algumas características ambientais, estruturais, 

estratégicas, tecnológicas e de porte parecem ter contribuído para uma melhor performance 

das organizações pesquisadas; 

 

4. De forma análoga, a hipótese 4 evidencia que os atributos do sistema orçamentário 

influenciam o desempenho, atribuindo ao orçamento relevante função para o alcance dos 

objetivos organizacionais; 

 

5. Em seguida, a hipótese 5 explicita que é possível estabelecer arranjos (fits) entre 

variáveis contingenciais, atributos do sistema orçamentário e desempenho. Constatou-se que 

nas indústrias que apresentam melhor desempenho organizacional, tanto de grande como de 

pequeno e médio portes, há uma maior intensidade de uso do orçamento, considerando a 

combinação com outros fatores contingenciais. Logo, apesar de alguns pesquisadores optarem 

pelo abandono do uso do orçamento formal, ou incluir técnicas alternativas a tal instrumento 

contábil, tal como a corrente que defende o chamado Beyond Budgeting, a presente pesquisa 

leva em consideração que sob certas condições há indícios que o orçamento é benéfico à 

empresa.  

 

Alguns aspectos adicionais foram destacados pela presente pesquisa. Primeiramente, observa-

se que conclusões de pesquisas anteriores são passíveis de refutação se aplicadas em outras 

realidades. Um exemplo clássico é a tipologia estratégica de Porter (1986, 1989), que 

considera em suas obras que as organizações devem se posicionar estrategicamente, visando o 

foco em baixo custo ou diferenciação, para que apresentem vantagem competitiva com 

relação aos concorrentes. Contudo, divergindo de tal assertiva, a presente pesquisa observa 

que indústrias paranaenses de pequeno e médio portes pertencentes a um determinado tipo de 

agrupamento (cluster 2) apresentaram alto desempenho mesmo não possuindo uma estratégia 

bem definida. Cabe ao pesquisador, portanto, a não aceitabilidade universal de “verdades 

absolutas”, que se apresentam como tal diante de determinado contexto, contribuindo para o 

desenvolvimento do conhecimento científico por meio de investigações com procedimentos 

metodológicos sistematizados. 

 



 184 

Em segundo lugar, destaca-se a aplicação da técnica de modelagem de equações estruturais 

em pesquisas de contabilidade gerencial, proporcionando um ganho de informação para os 

estudiosos. Além de utilizar figuras representativas do modelo em análise, que fornecem uma 

visão clara e didática das associações, tal técnica assegura uma melhor compreensão de 

estudos mais robustos da área contábil gerencial, que demandam análise de relações 

complexas de dependência (CODES, 2005), em que variáveis ora se apresentam dependentes 

e ora independentes de novas relações de dependência. 

 

Na pesquisa em questão, por exemplo, a MEE – Modelagem de Equações Estruturais 

demonstrou uma significativa relação entre variáveis intra-organizacionais e os atributos do 

sistema orçamentário. No entanto, cabe destacar que tal técnica revela que o ambiente 

influencia muito mais diretamente as variáveis intra-organizacionais do que os atributos do 

sistema orçamentário, não sendo antecedente direto desse fator. Além disso, a modelagem de 

equações estruturais demonstra influência significativa entre a adoção dos atributos do 

sistema orçamentário e o desempenho. 

 

Por fim, conclui-se que a análise da combinação de fatores contingenciais pode revelar ao 

profissional da controladoria a maneira como uma empresa concorrente procede em termos de 

controles gerenciais, e o aumento da compreensão sobre a gestão da concorrência contribui 

inclusive para mudanças organizacionais internas. Isso posto, uma empresa concorrente, a 

princípio desorganizada, pode melhorar sua organização em termos de controles gerenciais 

pela percepção de uma alteração ambiental que a demande. A alteração da concorrência 

influencia a atuação da própria empresa, que também procura mudar sua estrutura contábil 

gerencial, por exemplo, em virtude da necessidade de sobrevivência no mercado.  

 

Além disso, a despeito das dificuldades que envolvem o desenvolvimento de pesquisas de 

campo na área de contabilidade gerencial, algumas sugestões para futuras pesquisas precisam 

ser consideradas. Recomenda-se que sejam realizadas investigações que envolvam a 

influência da cultura e do estilo gerencial na adoção de sistemas contábeis gerenciais, 

principalmente no que se refere ao sistema orçamentário, importante ferramenta para 

planejamento e controle das atividades empresariais. Sugere-se, adicionalmente, a aplicação 

de estudos de caso, estreitando as relações, e investigando não somente o controller, mas 

também outras pessoas que ocupam funções decisoriais na organização. Tal aspecto minimiza 
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o possível viés trazido por utilizar um único respondente que revele a dinâmica 

organizacional em sua ótica.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – CARTA DE APRESENTAÇÃO (via e-mail e impresso) 
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 
 
 Meu nome é Márcia Bortolocci Espejo, sou aluna do curso de doutorado em 
Contabilidade e Controladoria da FEA/USP e professora do Departamento de Contabilidade 
da Universidade Federal do Paraná. Estou desenvolvendo uma pesquisa junto às empresas 
paranaenses cadastradas na FIEP com o objetivo de entender como o processo orçamentário 
se relaciona com o desempenho da empresa, mediante o seu contexto organizacional. 

Sendo assim, solicito a valiosíssima colaboração de V.Sa. ou de algum encarregado de 
controladoria, para que responda ao Questionário 1, clicando no link abaixo: 
 

https://fs3.formsite.com/marciabortolocci/form165951259/secure_index.html 
 

O seu preenchimento demandará aproximadamente 15 minutos de seu tempo. 
Salientamos que os dados serão tratados com o devido sigilo. 

Como forma de retribuir sua colaboração aos pesquisadores, uma equipe de 
professores da Universidade Federal do Paraná envolvidos nesta pesquisa estarão oferecendo 
um curso gratuito sobre o tema Orçamento Empresarial. Esse curso terá a duração de 5 
horas/aula, a ser ministrado no sábado, dia 16 de fevereiro, das 13:30-18. 

A inscrição deverá ser feita imediatamente após o preenchimento do questionário no 
local indicado e sua empresa terá direito a 1 inscrição. O nome da empresa não será divulgado 
e a confirmação da inscrição do funcionário será encaminhada para o e-mail fornecido na 
ficha preenchida. 

 
Sem mais, agradecemos antecipadamente sua contribuição.   
 
 

Prof. Dr. Fábio Frezatti    Profa. MSc. Márcia Bortolocci Espejo 
Professor Associado ao Departamento   Doutoranda em Controladoria e Contabilidade 
de Contabilidade e Atuária da FEA-USP  Professora Assistente do Departamento de  

Contabilidade da UFPR 
 

 
Universidade de São Paulo 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 
Departamento de Contabilidade e Atuária 

 
 

Universidade Federal do Paraná 
Departamento de Contabilidade 
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO  

Bloco 1 – Fatores Contingenciais 
 

Variável Ambiente 

(Adaptado de Hansen e Van der Stede, 2004; baseado em Sharma, 2002 e Gordon e Narayanan,1984) 

Questão 1 – Para cada item abaixo, atribua uma nota, de 0 a 10, de acordo com características 
de dinamismo e previsão do ambiente em que sua empresa está inserida: 
Escala:    0 – muito estável, com mudanças lentas e previsíveis 

10 – muito dinâmico, com mudanças rápidas e imprevisíveis 
a. Atitudes da concorrência 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
b. Competição por mão-de-obra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
c. Competição por compra de insumos / componentes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
d. Tecnologia aplicada ao processo produtivo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
e. Restrições legais, políticas e econômicas do setor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
f. Gostos e preferências dos clientes do setor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
Variável Tecnologia 

(Adaptado de Hyvönen, 2007 e Dekker, Groot e Schoute, 2007; Perrow, 1972) 

Questão 2 –Atribua uma nota, de 0 a 10, de acordo com o uso de cada item abaixo na sua 
empresa. Informe se a utilização é intensa (10) ou não há uso (0) para:  

Escala: 0 =não há uso; 10= uso em grande intensidade 
a. Comércio Eletrônico (página na internet que viabiliza 
comércio eletrônico dos seus produtos e serviços) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b. CRM (gerenciamento da relação com o cliente) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
c. Gerenciamento da cadeia de suprimentos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
d. Armazenamento de dados 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
e. Troca de dados de forma eletrônica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
f. Sistema integrado (ERP). 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
Questão 3 – Atribua uma nota, de 0 a 10, para a intensidade em que os itens abaixo são 
abordados em sua empresa: 

Escala: 0 =pouco(as); 10=muito(as) 

 

a. As atividades da sua linha de produção são repetitivas ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
b. Quantas tarefas na sua linha de produção são as mesmas 
dia após dia? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c. Quantas pessoas na sua linha de produção fazem tarefas 
diversificadas a maioria do tempo ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Variável Estrutura 

(Adaptado de  Sharma, 2002, e Gordon e Narayanan, 1984) 

Questão 4 – Atribua uma nota, de 0 a 10, para o nível de delegação de autoridade para os 
gerentes de cada uma das seguintes áreas de decisão em sua empresa (Por favor, responda sobre 
o que acontece realmente, ao invés do que está estabelecido “no papel” com relação à delegação 
de autoridade) 
 

Escala: 0= nunca delega ; 10= delegação total 
a. Desenvolvimento de novos produtos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
b. Contratação e demissão de pessoal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
c. Seleção de investimentos relevantes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
d. Alocação orçamentária 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
e. Decisões de preços 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
Variável Porte organizacional 

(Baseado em BNDES, 2007) 

 

Questão 5–Qual foi a receita operacional bruta do ano de 2006 em sua empresa ? 
a) Até R$ 1.200 mil (um milhão e duzentos mil reais); 
b) Superior a R$ 1.200 mil (um milhão e duzentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 10.500 mil 

(dez milhões e quinhentos mil reais). 
c) Superior a R$ 10.500 mil (dez milhões e quinhentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 60 

milhões (sessenta milhões de reais). 
d) Superior a R$ 60 milhões (sessenta milhões de reais). 

 
Variável Estratégia 

(Adaptado de Hansen e Van der Steede, 2004;Gordon e Narayanan, 1984 e Porter, 1986) 

 

Questão 6 – Atribua uma nota, de 0 a 10, para a importância dada para cada um dos itens 
abaixo de acordo com as prioridades estratégicas de sua unidade de negócios durante os últimos 
5 anos: 

Escala: 0= não importante ; 10 = muito importante 
a. Buscar alta qualidade do produto/serviço, 
muito maior do que o da concorrência 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b. Oferecer suporte ao cliente do 
produto/serviço. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c. Desenvolver características únicas do 
produto/serviço 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d. A imagem da marca ser muito melhor do 
que o da concorrência. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e. Investir em Pesquisa e Desenvolvimento 
muito mais do que a concorrência 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f. Ter um preço de venda muito menor do 
que o da concorrência 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Bloco 2 – Sistema Orçamentário 

(Adaptado de Frezatti, 2005 e Hansen e Van der Stede, 2004) 

IMPORTANTE:  
AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS NO BLOCO 2 REFEREM-SE AO ÚLTIMO ANO 

(2006),E/OU AO ORÇAMENTO NO CONTEXTO MAIS ATUAL DA EMPRESA. 
 
Questão 7 – Atribua uma nota de 0 a 10 para avaliar o grau de solidez com relação à existência 
dos componentes orçamentários indicados abaixo: 

                   Escala: 0= não existe ; 10 = existe de forma bem organizada 
a. Premissas orçamentárias 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
b. Previsão de cenários 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
c. Plano de marketing/vendas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
d. Plano de produção, suprimentos e estocagem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
e. Plano de Recursos Humanos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
f. Plano de Investimentos no Ativo Permanente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
g. Demonstrações contábeis projetadas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
 
Questão 8 – Rolling Forecasting (que pode ser traduzido como orçamento contínuo), segundo 
Lunkes (2003), é quando o instrumento é revisado e reprojetado por um determinado período, 
mediante o abandono progressivo do período encerrado e a adição do período futuro 
equivalente. Essa revisão pode ser mensal, trimestral ou semestral. Atribua uma nota de 0 a 10 
para o uso do rolling forecasting em sua empresa: 

Escala: 0= não existe ; 10 = existe de forma bem organizada 
a. Rolling forecasting (orçamento contínuo) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
Questão 9 – Qual a periodicidade utilizada no rolling forecasting  pela sua empresa? 

a) Não uso o rolling forecasting. 
b) Mensal 
c) Trimestral 
d) Semestral 
e) Outra. Qual ? _____________________________________________________ 

 
Questão 10 – Qual a periodicidade em que o sistema contábil de sua empresa é capaz de gerar 
dados confiáveis ? Cabe ressaltar que este item não se refere a apuração de resultados ou 
fechamento de balancetes ou balanço contábil; refere-se a informações disponíveis para possíveis 
acompanhamentos da empresa. 

a) Diário 
b) Semanal 
c) Mensal 
d) Trimestral 
e) Semestral 
f) Anual 
g) O sistema contábil não é capaz de gerar dados confiáveis. 
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Questão 11 - Orçamento pode ser usado para muitos diferentes propósitos na organização. 
Atribua uma nota de 0 a 10  para cada uma das seguintes razões para o uso do orçamento em 
sua empresa: 
 

Escala:   0= não tem importância  10= muito importante 
a. Para planejamento operacional 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
b. Para avaliação de desempenho 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
c.  Para comunicação de metas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
d. Para formação estratégica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
Bloco 3 – Informações sobre desempenho  

(Adaptado de Hansen e Van der Stede, 2004 e Frezatti, 2005) 

 
Questão 12 – Atribua uma nota de 0 a 10 para o nível de satisfação com o sistema orçamentário 
atual da sua empresa quanto a desempenhar os seguintes papéis: 

Escala:   0= muito insatisfeito   10= muito satisfeito 
a. Auxiliar o gerenciamento da empresa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
b. Auxiliar na tomada de decisão operacional, de curto prazo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
c. Auxiliar na tomada de decisão estratégica, de longo prazo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
Questão 13 – Se você utiliza o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Lucro Líquido/Patrimônio 
Líquido, em percentual) como medida de desempenho de sua empresa, indique-o com relação a 
2006: 
 
a) Inferior a 0% 
b) Igual ou superior a 0 e inferior a 10% 
c) Igual ou superior a 10 e inferior a 20% 
d) Igual ou superior a 20 e inferior a 30% 
e) Igual ou superior a 30 e inferior a 40% 
f) Igual ou superior a 40% 
 
Questão 14 – Caso você não utilize o Retorno sobre o Patrimônio Líquido, preencha os dados 
abaixo: 
 

Lucro Líquido de 2006  
Patrimônio Líquido de 2006  
 

 
Questão 15 – Se você utiliza o Retorno sobre o Investimento (Lucro Líquido/Ativo Total, em 
percentual) como medida de desempenho de sua empresa, indique-o com relação a 2006: 
a) Inferior a 0% 
b) Igual ou superior a 0 e inferior a 10% 
c) Igual ou superior a 10 e inferior a 20% 
d) Igual ou superior a 20 e inferior a 30% 
e.) Igual ou superior a 30 e inferior a 40% 
f)  Igual ou superior a 40% 
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Questão 16 – Caso você não utilize o Retorno sobre o Investimento, preencha os dados abaixo: 

Lucro Líquido de 2006  
Ativo Total de 2006  
 

 
Bloco 4 – Qualificação do(a) respondente 

 
Questão 17 – Qual o seu cargo/ função na empresa ? 

a) Controller 

b) conselheiro 
c) diretor 
d) gerente 
e) presidente 
f) outro. Qual ?________________________________________________________ 

 
Questão 18 – Qual o seu tempo de atuação na empresa? 

a) até 1 ano 
b) entre 1 e 3 anos 
c) entre 3 e 5 anos 
d) mais de 5 anos 

 
Questão 19 - Qual o seu tempo de experiência no departamento que exerce a função de 
controladoria ? (Mencione o tempo de experiência na empresa atual e em outras 
empresas) 

a) até 1 ano 
b) entre 1 e 3 anos 
c) entre 3 e 5 anos 
d) mais de 5 anos 

 
Questão 20 – Qual a sua nacionalidade? 

a) brasileira 
b) francesa 
c) japonesa 
d) norte-americana 
e) outra. Qual ? ______________________________________________________ 

 
 
 
Questão 21 – Qual a sua formação ? 

a) Ensino Superior incompleto 
b) Ensino superior completo 
c) Pós-graduação – especialização 
d) Pós-graduação – mestrado  
e) Pós-graduação – doutorado  
f) Outra. Qual ? ______________________________________________________ 

 
Questão 22 – Caso tenha formação (ou esteja em andamento) em nível superior, qual o curso 
específico em que é formado (a)/está se formando ? 

a) Ciências Contábeis 
b) Economia 
c) Administração 
d) Direito 
e) Outra. Qual? _________________________________________________________ 
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Questão 23 – Sexo 
a) Feminino  
b) Masculino 
 
Observação: A pesquisadora realizará visitas pessoais para as empresas que permitirem tal 
contato posterior à resposta deste questionário. Tal visita possibilitará um maior relacionamento 
entre universidade e empresa. Sendo assim, caso permita uma visita pessoal, indique abaixo o 
horário e dia mais adequados para a sua realização, bem como um e-mail para contato e 
posterior agendamento. 
 
Permissão de visita pessoal: (       ) Sim (       ) Não 
 
Dia mais adequado:  

a) segunda-feira 
b) terça-feira 
c) quarta-feira 
d) quinta-feira 
e) sexta-feira 
f) sábado 
 

Horário mais adequado: 
a) manha 
b) tarde 
 

E-mail para agendamento da visita: ______________________________________________ 
 
 

Muito obrigada pela sua valiosa colaboração ! 
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APÊNDICE 3 - DADOS RESULTANTES DO PROCESSAMENTO DA 
MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS NO SOFTWARE SMARTPLUS, 
MÉTODO PLS 123804 (DEFAULT) 
 
Report 2 de Março de 2008 12:38:04 
 

 
 

ANÁLISE DE MULTICOLINEARIDADE 
Construto:  Atributos S.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coefficientsa

1,207 1,384 ,872 ,385

,194 ,180 ,191 1,078 ,283 ,331 ,104 ,088 ,215 4,642

-,104 ,182 -,101 -,573 ,568 ,267 -,055 -,047 ,216 4,633

-,148 ,145 -,131 -1,018 ,311 ,232 -,098 -,084 ,405 2,470

,597 ,194 ,431 3,081 ,003 ,419 ,285 ,253 ,344 2,903

-,233 ,178 -,202 -1,306 ,194 ,259 -,125 -,107 ,282 3,546

,084 ,166 ,071 ,507 ,613 ,275 ,049 ,042 ,345 2,895

,009 ,131 ,009 ,066 ,947 ,203 ,006 ,005 ,373 2,679

,080 ,088 ,105 ,915 ,362 ,188 ,088 ,075 ,514 1,945

-,375 ,214 -,176 -1,754 ,082 -,056 -,167 -,144 ,669 1,496

,133 ,189 ,065 ,704 ,483 -,069 ,068 ,058 ,779 1,284

-,054 ,183 -,045 -,294 ,769 ,332 -,028 -,024 ,289 3,462

,273 ,127 ,259 2,145 ,034 ,364 ,203 ,176 ,460 2,173

,083 ,149 ,076 ,559 ,577 ,319 ,054 ,046 ,369 2,711

-,016 ,156 -,015 -,101 ,919 ,295 -,010 -,008 ,296 3,374

(Constant)

so1po

so2pc

so3pmv

so4ppse

so5prh

so6piap

so7dcp

so8rf

so9purf

so10psc

so11opo

so12oad

so12ocm

so13ofe

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: e2cdpa. 
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Collinearity Diagnosticsa

6,484 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,144 6,703 ,02 ,00 ,31 ,00 ,03 ,46 ,00

,095 8,246 ,25 ,06 ,11 ,27 ,01 ,24 ,08

,086 8,680 ,01 ,13 ,13 ,23 ,01 ,10 ,49

,074 9,365 ,00 ,21 ,36 ,35 ,05 ,13 ,21

,063 10,121 ,67 ,10 ,04 ,15 ,19 ,05 ,14

,053 11,045 ,05 ,50 ,05 ,00 ,71 ,02 ,07

Dimension

1

2

3

4

5

6

7

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) a1ac a2cmo a3cci a4tapp a5rlpe a6gpcs

Variance Proportions

Dependent Variable: e2cdpa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construto:  Ambiente 

 
Coefficientsa

5,233 ,870 6,017 ,000

-,096 ,135 -,083 -,712 ,478 ,058 -,066 -,065 ,606 1,649

,175 ,123 ,169 1,425 ,157 ,189 ,132 ,130 ,588 1,702

-,056 ,126 -,054 -,445 ,658 ,089 -,041 -,040 ,558 1,793

,078 ,139 ,072 ,561 ,576 ,147 ,052 ,051 ,500 1,999

,039 ,109 ,037 ,358 ,721 ,078 ,033 ,033 ,756 1,323

,090 ,122 ,083 ,738 ,462 ,142 ,069 ,067 ,661 1,513

(Constant)

a1ac

a2cmo

a3cci

a4tapp

a5rlpe

a6gpcs

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: e2cdpa. 

 

Correlations

1 ,000 ,000 ,000

1,000 1,000 1,000

122 122 122 122

,000 1 ,000 ,000

1,000 1,000 1,000

122 122 122 122

,000 ,000 1 ,000

1,000 1,000 1,000

122 122 122 122

,000 ,000 ,000 1

1,000 1,000 1,000

122 122 122 122

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

so_1_a_7_fator

so_11_a_14_fator

so_8_e_9_fator

so_10_fator

so_1_a_

7_fator

so_11_a_

14_fator

so_8_e_

9_fator so_10_fator
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Collinearity Diagnosticsa

6,484 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,144 6,703 ,02 ,00 ,31 ,00 ,03 ,46 ,00

,095 8,246 ,25 ,06 ,11 ,27 ,01 ,24 ,08

,086 8,680 ,01 ,13 ,13 ,23 ,01 ,10 ,49

,074 9,365 ,00 ,21 ,36 ,35 ,05 ,13 ,21

,063 10,121 ,67 ,10 ,04 ,15 ,19 ,05 ,14

,053 11,045 ,05 ,50 ,05 ,00 ,71 ,02 ,07

Dimension

1

2

3

4

5

6

7

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) a1ac a2cmo a3cci a4tapp a5rlpe a6gpcs

Variance Proportions

Dependent Variable: e2cdpa. 

 
 

MODELO INICIAL PROPOSTO 

Outer Model (Weights or Loadings) 

 Ambiente Atributos S.O. Bases Desemp S.O. 

a1ac -0,202044    

a2cmo 0,703808    

a3cci 0,036860    

a4tapp 0,383304    

a5rlpe 0,456032    

a6gpcs -0,272265    

d1dage    0,153314 

d2datd    0,422290 

d3dade    0,453338 

d4rspl    0,018014 

d5rsat    0,064236 

e1dnp   0,084320  

e2cdp   -0,013575  

e3sir   -0,111764  

e4ao   0,545636  

e5dp   -0,062773  

es1baq   -0,036177  

es2osc   0,201661  

es3dcup   0,059230  
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es4immc   -0,111812  

es5ipd   0,224171  

es6pvmc   -0,094720  

p1rob   0,297556  

so10psc  0,027865   

so11opo  0,219466   

so12oad  0,132530   

so13ocm  -0,169881   

so14ofe  0,257156   

so1po  0,260039   

so2pc  -0,020402   

so3pmv  0,073286   

so4ppse  0,093256   

so5prh  -0,135267   

so6piap  0,308953   

so7dcp  0,241297   

so8rf  -0,000174   

so9purf  -0,005785   

t1ce   -0,083146  

t2crm   0,116032  

t3gcs   0,234317  

t4ad   0,128249  

t5tdfe   0,169876  

t6erp   -0,062636  

t7ar   -0,066771  

t8mt2   -0,009825  

t9td   -0,014672  
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Path Coefficients 

 Ambiente Atributos S.O. Bases Desemp S.O. 

Ambiente  0,011383 0,634335  

Atributos S.O.    0,827560 

Bases  0,758039   

Desemp S.O.     

 

 
MODELO FINAL AJUSTADO 

 
PLS 
Quality Criteria 
Overview  
 

  AVE Composite 
Reliability 

R 
Square 

Cronbachs 
Alpha 

Communality Redundancy 

Ambiente 0,535850 0,872724   0,827147 0,535850   

Atributos 
S.O. 

    0,519555   0,250000 -0,004935 

Bases     0,262423   0,166667 0,043737 

Desemp 
S.O. 

    0,577319   0,500000 0,288660 

Table of contents  
Redundancy 
 

  Redundancy 

Ambiente   

Atributos S.O. -0,004935 

Bases 0,043737 

Desemp S.O. 0,288660 

Cronbachs Alpha 

  Cronbachs Alpha 

Ambiente 0,827147 

Atributos S.O.   

Bases   

Desemp S.O.   

Latent Variable Correlations 
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  Ambiente Atributos S.O. Bases Desemp S.O. 

Ambiente 1,000000       

Atributos S.O. 0,348974 1,000000     

Bases 0,512273 0,720423 1,000000   

Desemp S.O. 0,334673 0,759815 0,529312 1,000000 

R Square 
 

  R Square 

Ambiente   

Atributos S.O. 0,519555 

Bases 0,262423 

Desemp S.O. 0,577319 

Cross Loadings 
 

  Ambiente Atributos S.O. Bases Desemp S.O. 

a1ac 0,729845 0,222881 0,292901 0,220422 

A2cmo 0,782840 0,368131 0,467173 0,342233 

A3cci 0,772347 0,143330 0,399990 0,143627 

A4tapp 0,817864 0,288263 0,445350 0,312410 

A5rlpe 0,605687 0,294675 0,315094 0,221117 

A6gpcs 0,661294 0,114821 0,232354 0,143473 

d1_a_d3_fator 0,304631 0,747081 0,504610 0,983241 

d4_d5_fator 0,192784 0,138524 0,181881 0,182312 

e1_e5_t9_fator 0,304655 0,382351 0,552218 0,335198 

es1_es5_fator 0,229613 0,253303 0,384051 0,164780 

p1_es6_fator 0,114272 0,323726 0,373363 0,214918 

so_10_fator -0,038689 0,084586 0,067007 0,055964 

so_11_a_14_fator 0,273160 0,577677 0,396243 0,460752 

so_1_a_7_fator 0,212966 0,785375 0,620515 0,541670 

so_8_e_9_fator 0,132170 0,205717 -0,007210 0,308681 

t1_t2_fator 0,344416 -0,021754 0,205730 0,051335 

t3_t6_fator 0,250762 0,463342 0,591556 0,302661 

t7_t8_fator -0,047653 0,170645 0,126083 0,087886 

AVE 

  AVE 
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Ambiente 0,535850 

Atributos S.O.   

Bases   

Desemp S.O.   

Communaliy 
 

  communality 

Ambiente 0,535850 

Atributos S.O. 0,250000 

Bases 0,166667 

Desemp S.O. 0,500000 

Total Effects 
 

  Ambiente Atributos S.O. Bases Desemp S.O. 

Ambiente   0,348974 0,512273 0,265156 

Atributos S.O.       0,759815 

Bases   0,734368   0,557984 

Desemp S.O.         

Composite Reliability 
 

  Composite Reliability 

Ambiente 0,872724 

Atributos S.O.   

Bases   

Desemp S.O.   

 
Path Coefficients 

  Ambiente Atributos S.O. Bases Desemp S.O. 

Ambiente   -0,027222 0,512273   

Atributos S.O.       0,759815 

Bases   0,734368     

Desemp S.O.         

Outer Weights 

 Ambiente Atributos S.O. Bases Desemp S.O. 

a1ac 0,192223    
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a2cmo 0,310315    

a3cci 0,215086    

a4tapp 0,277366    

a5rlpe 0,222955    

a6gpcs 0,134236    

d1_a_d3_fator    0,983241 

d4_d5_fator    0,182313 

e1_e5_t9_fator   0,552218  

es1_es5_fator   0,384051  

p1_es6_fator   0,373363  

so_10_fator  0,084589   

so_11_a_14_fator  0,577676   

so_1_a_7_fator  0,785375   

so_8_e_9_fator  0,205720   

t1_t2_fator   0,205729  

t3_t6_fator   0,591557  

t7_t8_fator   0,126083  

Latent Variable Scores 
 

  Ambiente Atributos S.O. Bases Desemp S.O. 

  -1,411375 -0,928371 -1,432430 -0,454475 

  0,282851 0,451780 1,146522 0,441407 

  -0,296141 -1,256662 -0,935358 -1,057418 

  1,283729 0,749656 1,515691 0,645164 

  -0,908470 0,796661 0,771122 -0,138856 

  -2,605497 1,090752 0,398307 1,032467 

  0,074940 -1,110672 -0,096529 -0,943641 

  1,297501 0,527859 -0,418858 0,777234 

  1,704195 0,856398 1,449200 0,462716 

  0,477491 -0,903267 -0,416958 -0,285795 

  0,146016 -1,329622 -2,012985 -1,095912 
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  -0,568732 0,362599 1,050832 0,106963 

  -0,874422 -2,579758 -2,524666 -2,849978 

  -0,082745 0,968045 0,473091 0,897412 

  0,281360 0,703282 -0,142144 0,657048 

  -0,406871 -0,264124 0,811321 -2,849978 

  1,708262 -1,427226 -0,718346 -0,359910 

  -0,842249 0,091586 0,156915 -0,112105 

  0,941382 0,410647 0,832373 0,850018 

  -1,061547 0,641540 0,020216 0,845936 

  1,448926 1,137505 0,847691 -0,771977 

  0,099325 -0,650430 -0,831878 -0,280340 

  1,242194 0,446594 0,520053 1,044351 

  -0,351244 0,616585 -0,617051 0,669918 

  0,273798 0,403837 0,496978 0,186177 

  -1,083509 -0,063887 -0,789786 0,395376 

  0,799056 0,769457 0,085535 1,164539 

  -0,068278 0,698964 0,335453 0,134701 

  1,240635 0,990283 1,164593 1,180381 

  -0,728558 0,328703 0,009141 -0,105665 

  0,075870 0,678971 0,405083 0,635750 

  -0,272434 -0,529423 0,031694 -0,018678 

  1,288572 0,277774 1,210951 -0,643365 

  0,091556 0,183872 0,248061 1,310105 

  1,094050 -0,895092 0,571596 0,777234 

  -0,489702 0,958484 -0,089689 0,189159 

  -0,510307 -0,108823 -1,641376 0,432507 

  -0,108986 0,303323 -0,902956 0,881570 

  -1,888118 -1,862816 -2,356682 -1,150855 

  0,216325 -0,525331 -1,043876 0,088907 

  0,558917 0,257920 0,074161 -0,443963 

  1,122677 0,256144 -0,103063 0,635750 

  0,151702 -0,796353 0,398877 -0,526159 

  -0,270267 -1,149988 -1,209520 0,576462 

  -0,929031 -0,081444 -1,014380 -0,021652 

  1,241553 -0,038850 -0,554969 -0,490470 
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  -0,174274 0,726780 0,169766 -0,108146 

  1,205172 0,963047 1,396615 1,164539 

  1,733403 1,358347 2,041724 0,632768 

  -3,132426 1,358019 1,401076 0,902867 

  0,117480 -1,932906 -1,599624 -2,777196 

  0,350626 -0,184779 0,018053 -0,280340 

  0,411296 0,254309 0,560312 0,383492 

  -0,365339 0,360353 0,106992 0,918719 

  0,706745 0,736549 1,378889 -0,388756 

  0,603027 1,390918 0,429311 0,236553 

  -0,143350 -0,983040 -0,585289 -1,432837 

  -2,648591 -1,960120 -1,115408 -1,391219 

  -0,765186 1,449754 0,083862 0,881570 

  0,458715 -0,322592 0,354606 -1,152840 

  0,906791 -0,356467 -0,027025 1,023055 

  0,675500 -0,356467 0,136327 1,023055 

  0,061588 1,435287 0,240224 0,630297 

  1,154073 1,579451 2,099872 1,164539 

  -1,042549 -1,927293 -0,447945 -2,849978 

  -1,135704 -2,571905 -2,202525 -2,514151 

  1,018923 0,449288 0,928479 0,781316 

  1,681584 0,837298 0,981142 0,696640 

  0,885760 0,607950 1,382422 0,720419 

  0,931052 0,648504 1,242034 0,635750 

  -0,338267 -0,657184 -1,003824 -1,187018 

  -0,126168 -0,103229 0,871727 -0,622329 

  0,943776 -0,018910 0,145237 -0,066074 

  -2,129989 -1,888265 -1,225242 -1,913567 

  -1,574704 -1,791219 -2,418216 -0,913462 

  0,784640 -0,490970 0,117872 0,013526 

  0,416091 0,915307 0,123343 0,708534 

  0,600701 1,250521 0,863378 1,032467 

  -0,842722 -1,776846 -0,978086 -2,849978 

  -0,644542 0,570029 -0,254320 0,708534 

  -0,152954 -0,613612 -0,005648 0,029379 
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  -0,324358 0,416882 -0,488033 1,447508 

  -1,304078 0,654398 0,486075 -1,432837 

  0,699557 -0,242276 -0,786902 -0,138856 

  0,170565 0,671885 1,021331 0,531416 

  -1,066833 0,679767 0,634874 0,368625 

  1,349901 0,682001 1,046759 0,395376 

  -0,797884 -1,068350 -1,171614 -0,186260 

  0,873489 0,551945 1,015188 0,113393 

  0,174576 -0,893677 0,637414 0,116377 

  -1,181484 0,636065 -0,208845 0,500697 

  0,794674 -0,603510 0,691153 -0,441492 

  0,585416 0,378294 0,088990 0,149567 

  0,662615 0,640135 0,411566 0,956700 

  1,130615 -0,112579 1,304814 0,630297 

  0,455479 0,597602 1,079642 0,248447 

  -1,718453 0,391600 -1,727568 0,671915 

  -0,039651 -0,686124 -0,604151 0,236553 

  -0,018921 -1,358840 -1,213868 -0,913462 

  0,125523 0,728470 -1,111232 -0,901579 

  -1,437598 -2,345559 -0,497967 -1,688069 

  0,070305 1,295862 -0,220437 0,708534 

  0,691881 0,656323 1,007493 1,178033 

  -0,599580 -1,494564 -1,344606 -0,862934 

  0,167787 -0,405982 -0,809672 0,248447 

  -0,213907 0,095390 -0,050201 -0,391114 

  0,345521 -0,185755 0,299809 0,008083 

  -0,169072 0,212673 -0,778752 0,374080 

  -1,754629 -0,233231 -0,497384 0,441407 

  -0,541336 1,260730 -0,137899 0,782679 

  1,697416 1,248551 1,270423 1,095837 

  0,401934 0,342113 0,507192 0,682437 

  0,654797 0,142660 1,096916 -0,416226 

  -1,301392 -3,508045 -2,980033 -2,849978 

  -1,102354 -1,113859 -0,864164 -1,546585 

  -1,391031 0,268455 -0,070942 0,380519 
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  1,540740 0,925208 0,985892 0,635750 

  -0,879537 -0,089333 -0,977798 0,008083 

  0,836858 0,945755 1,449018 0,924163 

  -1,631694 0,684523 0,950966 0,924163 

  -0,246259 0,008615 0,125875 0,383492 

  0,475826 0,812788 0,048609 0,368625 

 
 

 
 


