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Resumo 

 

Este estudo parte da premissa de que as tensões dinâmicas identificadas pelo modelo de 

Alavancas de Controle (Simons, 1995) afetam o desempenho estratégico de cooperativas 

agropecuárias e de que a relação é alterada pela estrutura social constituída em tais 

organizações, com base nos conceitos da Teoria da Estruturação de Giddens (1984). Desse 

modo, o objetivo do estudo foi verificar a influência das tensões dinâmicas no desempenho 

estratégico, mediadas pelas dimensões da Teoria da Estruturação. Os procedimentos 

metodológicos se referiram a uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, com uso 

de Survey. O método de análise de dados empregado para alcançar o objetivo foi a Modelagem 

de Equações Estruturais (MEE). O universo da pesquisa consistiu nas cooperativas 

agropecuárias brasileiras, com população restrita àquelas inscritas e com os contatos 

disponíveis no sistema OCB. Como instrumento de coleta, utilizaram-se questionários 

estruturados em escala Likert de sete pontos, operacionalizados com a ferramenta Google 

Forms®. Os questionários foram enviados via e-mail, com contato direto por meio dos 

endereços cadastrados nos sítios eletrônicos dos diretórios regionais da OCB, via LinkedIn e 

contatos telefônicos, direcionados aos gerentes ou outros ocupantes de cargos hierarquicamente 

equivalentes, com o total de 70 respostas. Os resultados indicam que a tensão dinâmica 

proveniente do uso balanceado dos sistemas de crenças e limites não influencia o desempenho, 

enquanto a tensão entre os sistemas de controle interativo e diagnóstico influencia diretamente 

o desempenho estratégico. Quanto à análise de mediação, os resultados indicam que as 

estruturas de significação e dominação são mediadoras da relação entre a tensão e o 

desempenho estratégico, pois alteraram a relação estatística apresentada no modelo de relação 

direta. A estrutura de legitimação, por sua vez, não mostrou relação de mediação, bem como os 

resultados demonstraram que essa estrutura não afeta de maneira direta o desempenho 

estratégico. Os resultados indicam que a tensão proveniente do uso balanceado dos sistemas de 

controle interativo e diagnóstico participa da formação das estruturas sociais nas cooperativas; 

e que as relações de poder provenientes dessas estruturas são capazes de alterar a forma como 

os Sistemas de Controles Gerenciais (SCGs) afetam o sucesso da aplicação das estratégias 

dessas organizações. Conclui-se que a aplicação das Alavancas de Controle e a tensão 

proveniente disso estabelecem relações de poder nas organizações, a partir das estruturas sociais 

de significação e dominação. Ademais, os SCGs têm relação com o desempenho estratégico 

das cooperativas, o que pode ser alterado por meio das estruturas sociais provenientes da 

aplicação dos SCGs nessas organizações. 

 

Palavras-chave: Sistemas de Controle Gerencial; Alavancas de Controle; Tensão Dinâmica; 

Desempenho Estratégico; Teoria da Estruturação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

THE INFLUENCE OF STRUCTURATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN 

DYNAMIC TENSIONS AND STRATEGIC PERFORMANCE  

 

Abstract 

 

This study starts from the premise that the dynamic tensions identified by the Control Levers 

model (Simons, 1995) affect the strategic performance of agricultural cooperatives and that the 

relationship is altered by the social structure constituted in such organizations, based on the 

concepts of Structuration Theory by Giddens (1984). Thus, the aim of the study was to verify 

the influence of dynamic tensions on strategic performance, mediated by the dimensions of 

Structuration Theory. The methodological procedures referred to a descriptive research, with 

quantitative approach, using Survey. The method of data analysis employed to achieve the 

objective was the Structural Equations Modeling (SEM). The research universe consisted of 

Brazilian agricultural cooperatives, with a population restricted to those registered and with the 

contacts available in the OCB system. As a collection tool, structured questionnaires were used 

on a seven-point Likert scale, operationalized using the Google Forms® tool. The 

questionnaires were sent via e-mail, with direct contact through the addresses registered in the 

websites of the regional directories of the OCB, via LinkedIn and telephone contacts, directed 

to managers or other occupants of hierarchically equivalent positions, with 70 responses. The 

results indicate that the dynamic tension arising from the balanced use of belief systems and 

limits does not influence performance, while the tension between the systems of interactive 

control and diagnosis directly influences the strategic performance. As for the analysis of 

mediation, the results indicate that the structures of signification and domination are mediators 

of the relationship between tension and strategic performance, since they have altered the 

statistical relationship presented in the direct relation model. The legitimacy structure, in turn, 

did not show a mediation relationship, and the results showed that this structure does not 

directly affect strategic performance. The results indicate that the tension arising from the 

balanced use of interactive control and diagnostic systems participates in the formation of social 

structures in cooperatives; and that power relations from these structures are capable of 

changing the way that Management Control Systems (MCSs) affect the successful application 

of the organizations' strategies. It is concluded that the application of the Control Levers and 

the tension arising from it establish relations of power in the organizations, from the social 

structures of signification and domination. In addition, MCSs are related to the strategic 

performance of cooperatives, which can be changed through the social structures resulting from 

the application of MCSs in these organizations. 

 

Keywords: Management Control Systems; Levers of Control; Dynamic Tension; Strategic 

Performance; Structuration Theory. 
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1 Introdução 

 

O presente estudo versa sobre a tensão dinâmica entre os sistemas de controle gerencial 

no desempenho estratégico de cooperativas agropecuárias brasileiras, sob os fundamentos da 

Teoria da Estruturação (TE). Os Sistemas de Controles Gerenciais (SCGs) tem como propósito 

auxiliar os gestores no processo de tomada de decisão, planejamento, elaboração de estratégias 

e avaliação (Merchant & Otley, 2006; Widener, 2007). Eles são estruturados e possuem 

nomenclaturas diferenciadas na literatura, como as quatro Alavancas de Controle citadas por 

Simons (1995). A aplicação dos instrumentos que compõem as alavancas gera tensões que 

atuam como instrumento de poder capaz de influenciar na criação de uma estrutura social nas 

empresas (Macintosh & Scapens, 1990), o que pode impactar no desempenho dessas 

organizações (Henri, 2006). 

Tais SCGs correspondem a sistemas compostos por ferramentas formalizadas (Simons, 

1987) ou mesmo informais (Langfield-Smith, 1997) que utilizam as informações gerenciais 

para alterar ou manter as atividades da organização, tomar decisões, planejar e avaliar o 

desempenho (Simons, 1987; Merchant & Otley, 2006; Widener, 2007). O uso dos SCGs 

corresponde a uma função crítica nas organizações, pois, assim como a boa utilização traz 

resultados positivos, o emprego inadequado pode ocasionar perdas financeiras, danos à 

reputação e até mesmo falhas organizacionais (Merchant & Van der Stede, 2007).  

Ao mesmo tempo em que esses sistemas promovem a criatividade e a inovação, também 

restringem e oferecem diretrizes aos membros da organização (Mundy, 2010). Dessa forma, 

para melhor compreender a dualidade de funções presentes nos SCGs, Simons criou em 1995 

um modelo de SCG, conhecido como Levers of Control Framework (LOC) ou Alavancas de 

Controle, composto por quatro conceitos-chave presentes nas organizações, como os valores 

fundamentais, riscos a serem evitados, variáveis críticas de desempenho e incertezas 

estratégicas (Simons, 1995; Ferreira & Otley, 2009). 

Os conceitos são ligados a sistemas gerenciais específicos, chamados por Simons (1995) 

de Alavancas de Controle. Estas correspondem aos sistemas de crenças, de limites, de controle 

diagnóstico e de controle interativo (Widener, 2007; Mundy, 2010). Eles representam forças 

positivas e negativas nas organizações, em que Simons (1995) faz uma correspondência desses 

sistemas com a filosofia chinesa, ao compará-los a yin e yang (Tessier & Otley, 2012).  

Enquanto os sistemas de crenças e de controle interativo correspondem ao yang, a força 

positiva, os de limites e de controle diagnóstico representam o yin, a força negativa. Essa 
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dualidade representa a divisão da energia criativa que, quando fundida, molda o mundo como 

se conhece (Simons, 1995). 

 Por corresponderem a forças positivas e negativas, a utilização simultânea gera tensões 

nas organizações (Mundy, 2010), algo inerente a todas as empresas e criado pela dualidade de 

objetivos entre oportunidades limitadas versus atenção limitada, interesse próprio versus desejo 

de contribuir para a empresa e planejamento versus estratégia emergente (Henri, 2006). As 

tensões representam objetivos complementares e conflitantes para as organizações, e, para 

gerenciá-las, estas tendem a criar tensões dinâmicas, por meio da oposição das Alavancas de 

Controle (Henri, 2006; Widener, 2007). 

O conceito de tensões dinâmicas foi introduzido por Simons (1995) como pano de fundo 

das Alavancas de Controle. Ele representa um mecanismo para implementação e emersão de 

estratégias, aprendizagem organizacional, inovação e empreendedorismo (Henri, 2006; 

Widener, 2007, Acquaah, 2013). 

De fato, o uso balanceado dessas alavancas, com foco na geração e no gerenciamento 

das tensões dinâmicas, provoca diversos efeitos nas organizações, o que não apenas influencia 

no comportamento dos componentes das organizações, como também na criação e reprodução 

da estrutura social delas (Macintosh & Scapens, 1990). Assim, a Contabilidade Gerencial 

institucionaliza as relações dentro das empresas (Busco, 2009), de modo que as relações sociais 

são uma consequência da ação humana ao mesmo tempo em que a ação humana é uma 

consequência das relações sociais (Buhr, 2002). 

Nesses termos, o estudo das relações supramencionadas é guiado pela TE proposta por 

Giddens (2003). De acordo com essa teoria, a estrutura social das empresas é composta por três 

pilares: a significação, representada pelo entendimento dos atores organizacionais acerca das 

próprias ações e das ações dos outros, como promotora de interação; a dominação, que visa à 

ação de poder na organização, com um ator que exerce influência sobre os demais; e a 

legitimação, em que a aplicação de normas e sanções legitima o conjunto de ações que 

compõem a prática social (Junquilho, 2003; Beuren & Almeida, 2012; Macohon & Lavarda, 

2015). Em conjunto, tais pilares constituem um modelo ou base nas organizações para o 

planejamento e a realização de tarefas, por meio da hierarquização, padronização de 

procedimentos e conhecimento organizacional (DeSanctis & Poole, 1994).  

É notório que a relação entre os sistemas de controle e a estruturação social nas 

organizações reflete no desempenho estratégico representado por medidas não financeiras que 

influenciam no sucesso do negócio, ou seja, as medidas métricas subjetivas que levam a 

empresa a, em longo prazo, melhorar as o desempenho estratégico (Rajesh, Pugazhendhi, 
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Ganesh, Ducq & Koh, 2012). Com base na TE de Giddens, essa visão guia a construção do 

presente estudo para avaliar como o controle e a restrição de atividades, além da promoção de 

inovação e compartilhamento de conhecimentos desenvolvem a estrutura social e política das 

organizações. 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

A criação de uma estrutura social nas organizações corresponde à definição de códigos, 

regras ou recursos organizados como propriedades dos sistemas sociais nos quais estão 

inseridos, de modo a se tornar intrínseca a cada indivíduo na ordem social (Macintosh & 

Scapens, 1990). Essa estrutura ou ordem social é criada por meio de uma relação endógena com 

a ação humana, uma vez que as relações sociais são influenciadas pela ação e vice-versa (Buhr, 

2002).  

Nesse contexto, a criação da ordem social nas organizações, por sua vez, está 

intrinsicamente relacionada ao controle gerencial das empresas (Busco, 2009). Dentre os 

objetivos dos SCGs estão a motivação do comportamento dos empregados, a comunicação de 

metas da empresa e a garantia de que os funcionários entendem as ações exigidas deles para 

alcançar tais objetivos. Além de proporcionar um feedback (Horngren, Sundem & Stratton, 

2004), percebe-se a influência no controle das ações humanas e a função e constituir as relações 

sociais na organização.  

Dentre os modelos de SCGs presentes na literatura, optaram-se pelas Alavancas de 

Controle propostas por Simons (1995), que adota como plano de fundo a existência de “tensões 

dinâmicas”, que são conflitos inerentes às organizações (Mundy, 2010). Essa ideia considera 

os conflitos como oriundos das ações humanas e componente da criação da ordem social 

inerente às empresas (Walsham, 2002).  

Sistemas de controle indicados pelas quatro alavancas do modelo LOC se relacionam às 

ideias presentes nos três pilares da estruturação. Leva-se em conta a natureza de interação dos 

sistemas de controle interativo, relativa ao pilar da significação; a natureza de avaliação e o 

feedback dos sistemas de controle diagnóstico, referente ao pilar da dominação; e as naturezas 

normativas dos sistemas de crenças e limites, relacionada ao pilar da legitimação (Widener, 

2007; Macohon & Lavarda, 2015). 

Convém salientar que essa relação pode interferir no desempenho estratégico das 

empresas, uma vez que este é resultante das ações e interações entre indivíduos e das práticas 

organizacionais (Beuren, Altoé & Dal Vesco, 2015).  
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Ao considerar o fato de as tensões dinâmicas exercerem papel relevante na criação de 

vantagens competitivas nas organizações (Simons, 1995),como isso pode levar à criação e ao 

desenvolvimento da estrutura social nas organizações (Busco, 2009), e como esse conjunto de 

relações pode se refletir no desempenho estratégico das empresas, foi formulada a seguinte 

questão de pesquisa: Qual a influência das tensões dinâmicas no desempenho estratégico 

de cooperativas, mediado pela estruturação social dessas organizações? Em vista disso, são 

delineados os objetivos da investigação, conforme o próximo tópico. 

 

1.2 Objetivos 

 

No presente estudo, pretende-se testar a mediação da TE na relação entre as tensões 

dinâmicas inerentes ao modelo de Alavancas de Controle e o desempenho estratégico das 

cooperativas. 

 

1.2.1 Geral 

 

Para responder à questão de pesquisa, este estudo teve como objetivo geral verificar a 

influência das tensões dinâmicas no desempenho estratégico de cooperativas, mediado pela 

estruturação social dessas organizações. 

 

1.2.2 Específicos 

 

a) Segregar os controles utilizados, de acordo o modelo de Alavancas de Controle de 

Simons (1995) nas cooperativas; 

b) Mensurar a tensão dinâmica inerente aos sistemas; 

c) Abordar a relação das dimensões da TE com as tensões dinâmicas inerentes às 

Alavancas de Controle; 

d) Analisar a mediação da estruturação social entre as tensões dinâmicas e o desempenho 

estratégico de cooperativas.  

 

1.3 Justificativa e contribuição do estudo 

 

Os SCGs contribuem para o gerenciamento das tensões dinâmicas (Simons, 1995), mas, 

conforme Henri (2006) e Mundy (2010), ainda há poucos trabalhos dedicados a abordar a 
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relação dos SCGs com o gerenciamento e equilíbrio das tensões dinâmicas. Considera-se o fato 

de Henri (2006) ter sido o primeiro autor a coletar evidências quantitativas sobre a relação entre 

os SCGs e os aspectos culturais das organizações (Heinicke, Guenther & Widener, 2016), numa 

discussão ainda recente que carece, portanto, de mais investigações. 

Estudos como o de Widener (2007) indicam que as quatro Alavancas de Controle são 

sistemas interdependentes, sendo que a ênfase em um deles causa alterações nos demais. Essa 

interdependência representa a criação das tensões dinâmicas nas organizações (Heinicke et al., 

2016), em que seu estudo é necessário, a fim de compreender como tal relação afeta o 

desempenho estratégico. 

A gestão de tal interdependência representa um desafio para os gestores, uma vez que 

afeta (e é afetada) por fatores que contribuem para a estruturação da ordem social nas 

organizações, como confiança, autonomia, relações de poder e profissionalismo (Mundy, 

2010). Assim, entender esses desafios e sua função na criação da ordem social nas empresas é 

relevante para determinar sistemas gerenciais mais alinhados com as práticas das organizações, 

o que permite uma gestão mais inovativa e a criação de estratégias emergentes (Bedford, 2015). 

Outros estudos já visaram avaliar a forma como os SCGs são alinhados no 

desenvolvimento e desempenho estratégico (Langfield-Smith, 1997; Chenhall, 2003, 2005; 

Kober, Ng & Paul, 2007; Heinicke et al., 2016), bem como a forma com que o gerenciamento 

das tensões dinâmicas contribui no desenvolvimento de vantagens competitivas nas empresas 

(Henri, 2006; Widener, 2007, Mundy, 2010; Acquaah, 2013). Houve também pesquisas 

centradas na investigação de aspectos relativos a Sistemas de Contabilidade Gerencial (SCGs) 

e sua relação com a TE (Macintosh & Scapens, 199; Buhr, 2002; Busco, 2009; Almeida & 

Beuren, 2014).  

No entanto, nenhuma das pesquisas citadas investigou uma relação semelhante à do 

presente estudo, uma vez que se centraram, sobretudo, na atuação dos SCGs na criação de 

vantagens competitivas e na influência destas no desempenho organizacional ou no 

desenvolvimento e na implementação de estratégias. Já os estudos que se baseiam na TE 

relacionada à Contabilidade Gerencial se concentraram nos efeitos dos pilares da estruturação 

em rotinas gerenciais ou seu impacto na construção dos SCGs das organizações. 

 Não se veem, portanto, estudos que investigam a influência das tensões resultantes da 

interdependência das quatro Alavancas de Controle na estruturação da ordem social nas 

organizações e como essa relação influencia o desempenho estratégico dessas empresas. 

A partir dessa lacuna, espera-se contribuir com a teoria da Contabilidade de Gestão ao 

fomentar o estudo acerca do reflexo dos sistemas de controle gerencial com a estruturação de 
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relações humanas e de poder nas organizações. Com isso, avançam-se os estudos já realizados 

nessa linha, sobretudo pela visão quantitativa do fenômeno. 

Como contribuição empírica, tenciona-se identificar a relação entre as Alavancas de 

Controle e as relações sociais, para observá-las no ambiente das organizações. Com o estudo 

da dualidade entre forças positivas e negativas – yin e yang propostos por Simons (1995) –, se 

espera buscar mecanismos para equilibrar essa relação, o que proporciona um melhor 

desempenho às cooperativas. Outra contribuição empírica se insere n as cooperativas 

agropecuárias, as quais participam direta ou indiretamente da produção de ao menos metade de 

todos os alimentos produzidos no Brasil, além de serem importantes geradoras de emprego e 

renda, compostas em sua maioria por produtores familiares, o que possibilita maior distribuição 

de renda no trabalho do campo. Dessa forma, encontrar mecanismos e brechas de atuação e 

pesquisa para tais empresas pode otimizar as atividades do setor. 

Por fim, como contribuição social do estudo, espera-se colaborar com o equilíbrio das 

relações intraorganizacionais a partir dos SCGs. Dessa forma, refletir-se-á no desempenho 

estratégico de cooperativas, ao criar um ciclo de melhoria nas relações sociais ligadas às 

cooperativas. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

O capítulo introdutório do presente trabalho compreende a contextualização do tema, os 

argumentos que sustentam o problema de pesquisa, os objetivos gerais e específicos do estudo, 

bem como a justificativa da realização e as contribuições esperadas. Por fim, apresenta-se a 

estrutura desta dissertação. 

No segundo capítulo é tratado o referencial bibliográfico que sustenta a realização do 

estudo. Inicialmente são apresentados aspectos referentes aos Sistemas de Controle Gerenciais, 

ao modelo de Alavancas de Controle e às tensões dinâmicas. Na sequência, o capítulo aborda a 

TE, os aspectos relacionados com a Contabilidade Gerencial e sua relação com as tensões 

dinâmicas. Por fim são elencados estudos anteriores que discorreram sobre os temas em voga 

na presente investigação, com vistas a esclarecer o relacionamento entre eles. 

O terceiro capítulo, por sua vez, traz os aspectos metodológicos do trabalho, a 

apresentação das variáveis do estudo, o modelo teórico e o constructo da pesquisa, os 

mecanismos utilizados na coleta e no tratamento dos dados, assim como as técnicas estatísticas 

definidas para viabilizar a construção do presente texto. 
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No quarto capítulo há a apresentação e discussão dos resultados. Inicia-se com as 

características da amostra e, posteriormente, se apresentam e se discutem a análise de estatística 

descritiva da amostra e os modelos de mensuração e  estrutural, com os resultados dos cálculos 

estatísticos realizados a partir da amostra de pesquisa. Por fim, o capítulo discute os achados e, 

com base na literatura pertinente, busca-se a evolução da teoria tratada. 

Encerra-se o estudo com o Capítulo 5, que abarca as conclusões, as implicações 

identificadas das relações ora apresentadas, as contribuições do trabalho e as possibilidades de 

pesquisas futuras que possam avançar e aprimorar as investigações das variáveis em questão. 
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2 Referencial teórico 

 

Nesse capítulo é apresentado o referencial teórico que sustenta a execução do trabalho. 

Primeiramente são destacadas as bases da TE, as quais compõem o escopo teórico do trabalho. 

Na sequência, abordam-se os aspectos conceituais referentes aos Sistemas de Controle 

Gerenciais, o modelo de Alavancas de Controle proposto por Simons (1995) e as tensões 

dinâmicas, conceito interligado ao das Alavancas. Por fim, relaciona-se a TE com a 

Contabilidade Gerencial e são elencadas pesquisas anteriores que abordaram as variáveis em 

estudo, como forma de discutir esses temas e se chegar às hipóteses de pesquisa. 

 

2.1 Teoria da Estruturação 

 

A TE possui cunho social e foi desenvolvida por Giddens em publicações feitas entre as 

décadas de 1970 e 1980 (Stones, 2005). Giddens era um crítico das teorias sociais tradicionais, 

pelo fato de elas não posicionarem as instituições no espaço-tempo, mas apenas considerarem 

as características dos indivíduos ou da coletividade de forma isolada (Giddens, 2003; 

Falkheimer, 2007). Desse modo, Giddens (2003) buscou observar como as atividades sociais 

se alongam no espaço-tempo e de que forma isso se torna determinante nas relações sociais. 

Nesse sentido, Giddens (2003) propõe não observar o sujeito de forma individual, mas 

sim as práticas sociais institucionalizadas no meio, consideradas por ele, ao penetrarem no 

espaço-tempo, como a raiz da constituição do indivíduo. Esse sociólogo percebe que os agentes 

têm a consciência daquilo que fazem enquanto o fazem, devido ao contexto da atividade social 

no qual estão inseridos e das rotinas criadas em seu meio. Com essa consciência, os indivíduos 

passam a refletir sobre suas ações para manter ou alterar as práticas sociais vigentes, e, por meio 

desse processo, modificar as estruturas sociais (Boucaut, 2001). 

Cumpre ressaltar que as estruturas sociais podem ser entendidas como modelos para 

planejar e realizar tarefas, caracterizadas na forma de regras (por exemplo, procedimentos de 

votação) e recursos (como bases de dados). Quando promovida a sua interação, permite-se que 

regras e recursos sejam instanciados na vida social daquela organização (DeSanctis & Poole, 

1994).  

A visualização desses conceitos-chave da TE de Giddens fica clara a partir das 

definições dadas por Englund, Gerdin e Burns (2011) na Figura 1, adaptada de Macohon e 

Lavarda (2015): 
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Noções centrais Aspectos-chave 

i. Estrutura e 

sistema 

São tratados como conceitos distintos: os sistemas sociais são constituídos de práticas 

situadas, enquanto as estruturas são virtuais e fora do tempo e do espaço que só existem à 

medida que são recursivamente  envolvidas na (re)produção de sistemas em um processo 

de repetição. 

ii. Estrutura 

como regras e 

recursos 

Pode ser analisada como um conjunto de regras e recursos organizados como propriedades 

reproduzidas a partir de sistemas sociais. 

iii. Dualidade da 

estrutura 

Processos de estruturação são recursivos, em que a dualidade (propriedade ou caráter do 

que é duplo ou que contém em si duas naturezas) da estrutura sugere que esta funciona 

tanto como meio e/ou resultados dos sistemas sociais. A dualidade da estrutura conecta, 

assim, a reprodução de sistemas por meio do tempo-espaço com a produção de interações 

situadas. 

iv. Atores 

experientes 

Agentes são tratados como experientes, isto é, que sabem muito sobre o funcionamento dos 

sistemas sociais, em virtude de sua participação em tais sistemas. Os conhecimentos em 

que os atores se apoiam na (re)produção de interação são incorporados por motivos 

inconscientes. 

v. Poder como 

elemento 

integrante 

da vida social 

As ações humanas são logicamente ligadas à capacidade de transformação, em que atores 

podem fazer a diferença. Consequentemente, além de seu conteúdo significativo e 

normativo, interações sociais envolvem sempre o poder. 

vi. Estruturação 
Refere-se à repetição dos sistemas sociais, envolvendo tanto a continuidade quanto a 

mudança. 

Figura 1: Conceitos-chave da Teoria da Estruturação. 
Fonte: Macohon e Lavarda (2015, p. 244). 

 

Essa estrutura, de acordo com a TE, representa o conjunto de regras e recursos que 

implicam na reprodução das práticas sociais; desse modo, as características institucionalizadas 

em um sistema social se tornam estruturantes ao  estabilizar as relações sociais ao longo do 

espaço-tempo (Giddens, 2003). Esse sistema social representa a padronização de práticas 

sociais, o que implica dizer que são reproduzidas ao longo do tempo e do espaço, ou seja, a 

própria estrutura.  

Regras representam, para Giddens (2003), conjuntos de elementos normativos e 

significativos, ao passo que os recursos podem ser impositivos, quando provenientes de controle 

humano, ou alocativos, em que o controle provém de meios materiais. Essas regras e recursos 

levam a uma padronização das práticas sociais, a qual proporciona a criação de uma estrutura 

ou ordem social (Macintosh & Scapens, 1990). 

Ademais, a estruturação das relações sociais ocorre a partir da interação entre os agentes 

e a estrutura, em que a natureza contínua da sociedade, ou seja, as constantes alterações das 

práticas sociais institucionalizadas, afeta a ação humana e vice-versa, possibilitando o 

movimento contínuo (Buhr, 2002). A relação entre a ação humana e a estrutura social é a base 

do entendimento da TE, sendo nomeada por Giddens (2003) de “dualidade da estrutura” 

(Almeida & Beuren, 2014), a qual é detalhada na Figura 2. 
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Sistemas sociais Estruturas sociais 

(i) Inclui as atividades atuais dos atores humanos. 

(i) As propriedades estruturais (ou seja, os modelos gerais 

e a institucionalização para a ação humana) que permitem 

a “ligação” do espaço-tempo. 

(ii) São sempre situados nas configurações do 

tempo-espaço específicos. 

(ii) Estão fora do tempo e do espaço; há apenas uma 

existência virtual. 

(iii) Estão sempre ligados a assuntos específicos. (iii) São marcadas pela ausência de objeto. 

Figura 2: Diferenças entre sistemas e estruturas sociais. 
Fonte: Macohon e Lavarda (2015, p. 245). 

 

Para a compreender melhor essa dualidade, é preciso se atentar aos três conceitos-chave 

(Macohon & Lavarda, 2015) apresentados na Figura 3. 

 

Estrutura Sistema Estruturação 

Regras e recursos ou conjuntos de 

relações de transformação 

organizados como propriedades de 

sistemas sociais.  

Relações reproduzidas entre 

atores ou coletividades 

organizadas como práticas 

sociais regulares. 

Condições que governam a continuidade 

ou a transformação de estruturas e, 

portanto, a reprodução de sistemas 

sociais. 

Figura 3: Dualidade da estrutura. 
Fonte: Giddens (2003, p. 29). 

 

De acordo com Englund e Gerdin (2014), a estrutura pode ser dividida em subconjuntos 

de propriedades estruturais, as quais podem ser identificadas a partir de três dimensões: 

significação, legitimação e dominação. De certa forma, elas refletem a influência teórica dos 

trabalhos de Durkheim, Marx e Weber, estando também relacionadas às dimensões da interação 

– poder, comunicação e sanções – ligadas às dimensões da estruturação por meio de esquemas 

interpretativos, facilidades e normas (Jones & Karsten, 2008).  

A referida relação é demonstrada por Giddens (2003) no esquema gráfico da Figura 1. 

Ele indica a relação de mediação entre as modalidades de estrutura e interação, além de 

expressar a cognoscibilidade dos agentes sociais em cada uma das dimensões (Almeida & 

Beuren, 2014). 
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Figura 4: Modelo de dualidade da estrutura em interação. 
Fonte: Beuren e Almeida (2012, p. 656). 

 

Giddens (2003) considera os seres humanos como agentes intencionais. Eles utilizam a 

habilidade linguística para falar, escrever e pensar sobre as regras que constituem a interação 

social e, a partir disso, refletem sobre o fluxo contínuo da vida social.  

A Figura 4 indica que as relações entre a significação e a comunicação são mediadas 

pelos esquemas interpretativos; entre o pilar da dominação e o poder, pela facilidade; e entre o 

pilar da legitimação e as sanções, pelas normas. A estrutura da significação envolve regras 

capazes de produzir significados (Almeida & Beuren, 2014). Esse pilar representa a forma 

como as pessoas nas interações cotidianas se utilizam de esquemas interpretativos para gerar 

compreensão e significados, isto é, meios cognitivos pelos quais os agentes criam sentidos para 

aquilo que foi dito ou feito pelos outros (Macintosh & Scapens, 1990). Também podem ser 

considerados “quadros de referência” ou “estoques de conhecimento”, capazes de criar a 

interação entre os atores (Conrad, 2005) que representam o conhecimento relevante para 

determinadas funções, como fatos, métodos e procedimentos (Macohon & Lavarda, 2015). 

Por sua vez, a estrutura da dominação é determinada pela interação com as relações de 

poder (Macintosh & Scapens, 1990), o qual surge pela mediação das facilidades, meios 

utilizados pelos atores para atingir objetivos e, assim, chegar ao poder (Junquilho, 2003). Este, 

por sua vez, representa a capacidade de o indivíduo dominar ou controlar o meio em que está 

inserido, influenciando as ações dos demais agentes por meio das próprias (Almeida & Beuren, 

2014). Macintosh e Scapens (1990) veem o poder como a capacidade de obter coisas feitas e 

fazer a diferença no mundo, e Giddens (2003) assevera que as relações sociais envolvem o 

poder, seja no sentido amplo, de mudar o mundo, ou no estreito, de dominar o meio em que se 

está inserido. 
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Para que essa estrutura seja concretizada, os agentes necessitam de dois tipos de 

recursos: alocativos, referentes à capacidade de obtenção, geração ou transformação de recursos 

materiais, como meios de produção; e autoritários, relativos à capacidade de comando sobre as 

pessoas, como a organização do espaço social e das chances de vida das relações entre os 

indivíduos do meio (Fuchs, 2003). 

E o pilar da legitimação é baseado na teoria da regulamentação normativa, 

representando as normas que sancionam as formas de conduta social (Englund et al., 2011). Ele 

define a moral social por meio de regras normativas e obrigações morais, constituindo o 

conjunto de valores e ideais a serem seguidos em um sistema social (Conrad, 2005). Essas 

normas e obrigações mediam a interação entre a legitimação e a sanção, com o escopo de 

estabelecer o que deve ser considerado virtude ou vício (Macintosh & Scapens, 1990).  

Com base na noção dos pilares componentes da estruturação social, percebe-se um 

alinhamento destes com os sistemas de controle gerencial. Logo, a sequência desta seção 

apresenta tais sistemas, com o intuito de permitir o entendimento e o relacionamento entre eles. 

 

2.2 Sistemas de Controle Gerencial 

 

Em se tratando dos Sistemas de Controle Gerencial, é necessário explanar o significado 

de “controle gerencial”, que tem origem no trabalho de Robert Anthony (1965), intitulado 

Planning and control systems: a framework for analysis, o qual segregou o controle das 

empresas em três processos – o planejamento estratégico, o controle operacional e o controle 

gerencial. Este último foi definido como o processo pelo qual recursos são obtidos e aplicados 

de forma eficiente e eficaz, com a finalidade de atingir os objetivos da organização (Merchant 

& Otley, 2006). 

Essa visão de Anthony, que separa o controle gerencial dos demais tipos de controle 

(estratégico e operacional), se restringiu  a sistemas baseados na contabilidade, com o intuito 

de controlar o comportamento dos gerentes (Otley, 1994, Langfield-Smith, 1997). Com o 

desenvolvimento das empresas, o papel dos gestores passou a não ser tão restrito, em que o 

mesmo gerente realiza funções de planejamento e de controle gerencial e operacional, exigindo 

assim um modelo mais completo (Otley, 1990). 

Nessa busca, diversos pesquisadores passaram a ampliar a visão sobre o controle 

gerencial, como cita Langfield-Smith (1997; 2006). Esses controles foram categorizados como 

formais e informais (Anthony, Dearden & Bedford, 1989), de produção e de comportamento 

(Ouchi, 1977), de mercado, burocráticos e de clãs (Ouchi, 1979), administrativos e sociais 
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(Hoopwood, 1976), de resultados, ações e pessoal (Merchant, 1985), burocráticos e orgânicos 

(Chenhall, 2003) e diagnósticos e interativos (Simons, 1995). 

Constata-se que tais classificações não são independentes entre si e, portanto, se 

sobrepõem, o que origina diversos modelos de SCG (Langfield-Smith, 2006). No entanto, os 

modelos convergem em um objetivo comum: garantir o bom funcionamento dos processos nas 

organizações (Merchant & Otley, 2006). Devido a isso, não existe um sistema de controle ideal, 

padronizado, que se adeque a todas as empresas (Ferreira & Otley, 2009); logo, cada uma o 

desenha de forma a atender às necessidades e o contexto organizacional (Chenhall, 2003; 

Merchant & Van der Stede, 2007). Vale ressaltar que os fatores contingentes de cada empresa 

ou a forma como os gestores utilizam os controles podem causar discrepâncias na configuração 

do sistema (Malmi & Brown, 2008). 

No entanto, essa ideia causa um problema nas pesquisas sobre controles gerenciais e o 

desenho dos sistemas (Malmi & Brown, 2008). Isso se deve ao fato de não existir uma definição 

universal do que realmente é um SCG (Helsen, Lybaert, Steijvers, Orens & Dekker, 2016).  

Mesmo com uma definição adequada, os conceitos apresentados pela literatura 

convergem para um ponto em comum: os SCGs permitem alcançar os objetivos da organização 

(Helsen et al., 2016).  Os SCGs são vistos como sistemas formalizados que utilizam a 

informação para manter ou alterar padrões na atividade organizacional (Simons, 1987). Essa 

visão era mais restrita à geração de informações financeiramente quantificáveis, com o intuito 

de auxiliar nas tomadas de decisão (Chenhall, 2003).  

Ao longo dos anos, essa visão foi alterada para um escopo mais comportamental. 

Chenhall (2003) indica uma linha sociológica na pesquisa em Contabilidade Gerencial que 

considera os SCGs como ferramentas ativas que, por meio do poder, influenciam as ações dos 

indivíduos para alcançar os objetivos da empresa (Horngren et al., 2004; Merchant & Van der 

Stede, 2007; Anthony & Govindarajan, 2008). Em outras palavras, os SCGs pretendem proteger 

a organização da possibilidade de as pessoas realizarem atos contrários aos objetivos dela 

(Merchant & Van der Stede, 2007).  

Essa vertente de estudo dos SCGs desconsidera a visão desses sistemas apenas como 

algo formalizado, em que se torna um conjunto de ferramentas conscientemente desenhadas, 

como políticas e cultura organizacional (Langfield-Smith, 1997; 2006). Com o intuito de 

encontrar um modelo ideal que compreendesse esses vieses dos SCGs, diversos autores 

estruturaram modelos que permitissem estudá-los e sua aplicação nas empresas, com vistas a 

auxiliar no alcance das metas organizacionais (Simons, 1995; Otley, 1999; Malmi & Brown, 

2008; Ferreira & Otley, 2009).  
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Dentre os principais modelos de SCGs propostos está o de Otley (1999), que sugeriu 

uma configuração de sistema que aborda cinco questões centrais: objetivos; estratégias e planos 

de aplicação; estrutura de metas; incentivos e recompensas; e loops de feedback.  

A primeira questão identifica os principais objetivos organizacionais, os processos e 

métodos envolvidos na avaliação do nível de realização em cada uma dessas metas; a segunda 

se relaciona à formulação e implementação de estratégias e planos, bem como à avaliação de 

desempenho associada à sua implementação; já a terceira concerne à configuração de metas de 

desempenho e aos níveis em que esses objetivos são definidos; enquanto isso, a quarta questão 

para é relativa aos sistemas de recompensas utilizados pelas organizações e às implicações de 

alcançar (ou não) as metas de performance; e a última questão, que é central no modelo, diz 

respeito ao fluxo de informações necessários para monitorar adequadamente o desempenho e 

apoiar a aprendizagem (Ferreira & Otley, 2009). 

O ponto-chave desse modelo observa os SCGs como estruturas integradas, em que o 

desempenho das organizações se refere a um conjunto de elementos, e não a partes isoladas de 

um sistema de gerenciamento (Stringer, 2007). Como principais pontos fortes desse modelo há 

a aplicação em qualquer tipo de organização; o uso conjunto com outros modelos e em qualquer 

nível de gestão de forma direta; e a facilidade no tratamento dos dados, sobretudo em estudos 

de caso (Ferreira & Otley, 2009). 

Já como pontos fracos do modelo, tem-se o fato de não considerar a visão e a missão da 

empresa como meios de controle, uma vez que esses elementos são essenciais para o 

entendimento da configuração de um sistema de controle (Simons, 1995; 2000); focar apenas 

em um tipo de controle, chamado por Simons (1995) de sistema de controle diagnóstico 

(Ferreira & Otley, 2009) – este será abordado mais à frente; não se concentrar na geração e no 

uso das informações contábeis no processo de controle, o que contrasta com o modelo baseado 

em sistemas de controle formais; e não observar os SCGs como uma estrutura dinâmica, mas 

sim em posição estática, sem movimento e desenvolvimento, na qual não ocorrem 

interconexões entre diferentes tipos de controle (Stringer, 2007; Ferreira & Otley, 2009). 

Outra abordagem dos SCGs bastante discutida na literatura é a de Malmi e Brown 

(2008). Esses autores veem os sistemas como pacotes de controles gerenciais, com base em 

visões sistêmicas abordadas por diversos autores que citam tais tipos de controle como 

conjuntos usados de maneira interligada (Simon, 1995; Abernethy & Chua, 1996; Otley, 1999; 

Alvesson & Karreman 2004). Malmi e Brown (2008) sistematizaram essa visão na forma de 

um sistema de controle, em que todas as ferramentas são interligadas e integradas, em direção 

aos objetivos da organização. 
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Essa tipologia pretende categorizar os controles gerenciais em pacotes correlacionados, 

sob a visão holística. Não se tenta explicar a interdependência entre as ferramentas, e sim 

visualizar o panorama do uso destas no contexto da organização (Grabner & Moers, 2013).  

Outra tipologia bastante abordada pela literatura de gestão foi elaborada por Simons 

(1995) e é discutida no presente estudo. Estruturada conforme o modelo de Alavancas de 

Controle, ela encara os SCGs como um meio de a gestão da empresa implementar com sucesso 

as estratégias pretendidas, com vistas a otimizar o desempenho (Ferreira & Otley, 2009). Esse 

modelo será discutido na seção subsequente. 

   

2.2.1 Modelo das Alavancas de Controle 

 

Um dos modelos de SCGs mais discutidos pela literatura é o das Alavancas de Controle 

proposto por Simons (1995) no livro Levers of control: how managers use innovative control 

systems to drive strategic renewal (“Alavancas de controle: como os gestores utilizam sistemas 

de controle inovadores para impulsionar a renovação estratégica”, em tradução livre). A partir 

disso, o autor estruturou uma série de conceitos que já discutidos em trabalhos anteriores, além 

de anos de pesquisas de campo, o que culminou em um conjunto de quatro “alavancas” ou 

sistemas de controle (Ferreira & Otley, 2009). 

O modelo de Simons (1995) surgiu como uma forma de explicar duas características 

complexas dos sistemas de controle: como os SCGs são utilizados e como as ferramentas de 

controle atuam quando combinadas (Chenhall & Moers, 2015). Como dito anteriormente, tal 

modelo se baseia em quatro conceitos-chave que incluem valores fundamentais, riscos a serem 

evitados, variáveis críticas de desempenho e incertezas estratégicas (Ferreira & Otley, 2009). 

Cada um desses elementos é relacionado a uma alavanca de controle – sistemas de crenças, 

limites, controle diagnóstico e controle interativo (Widener, 2007, Ferreira & Otley, 2009).  

A Figura 5 traz as quatro Alavancas de Controle e suas ideias centrais, em que cada 

conceito é operacionalizado por um sistema: 
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Figura 5: As quatro Alavancas de Controle. 
Fonte: Pletsch (2015, p. 45). 

 

Nesse sentido, os sistemas de crenças e de controle interativo representam o yang, a 

força positiva, por objetivarem à motivação, recompensa, orientação e promoção a 

aprendizagem. Enquanto isso, os sistemas de limites e de controle diagnóstico representam o 

yin, o qual visa mostrar força, punir, prescrever e controlar (Simons, 1995; Tessier & Otley, 

2012). 

Essa visão de Simons (1995), em que correlaciona as Alavancas de Controle com os 

componentes do equilíbrio da filosofia chinesa, se dá pela configuração do sistema de controle 

proposto por ele, o qual pretende inovar sem perder de vista o alcance de metas pré-

estabelecidas (Widener, 2007). Essa relação de complementaridade ocorre pela natureza e pelas 

características de cada sistema proposto, e a proposta de Simons deve ser pensada como um 

framework referencial, isto é, ninguém “implanta” as Alavancas de Controle, posto que o 

modelo é uma forma de ler a realidade. 

Os sistemas de crenças são desenhados com o intuito de inspirar e direcionar a busca de 

novas oportunidades (Simons, 1995). De acordo com o autor, eles têm o propósito básico de 

comunicar e controlar os valores básicos da organização para os funcionários. Heinicke et al. 

(2016) enfatizam a importância dos sistemas de crenças, ao colocá-los como direcionadores 

para os demais sistemas e ao estabelecer a comunicação e a manutenção dos objetivos centrais 

da organização, função que agrega e direciona a construção das outras três alavancas. 

Esse sistema promove estabilidade e continuidade, pois os controles contidos nele visam 

estabelecer o prosseguimento dos valores da empresa (Simons, 1995; Arjaliès & Mundy, 2013). 
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No entanto, quando os gestores optam por inserir novos valores ou alterar valores consolidados 

na organização, os sistemas de crenças conduzem as mudanças (Arjaliès & Mundy, 2013). 

Quando formalizado, tal sistema é composto por documentos como a declaração de 

visão e missão da empresa e as declarações de propósitos ou objetivos (Simons, 1995). Há, 

ainda, os mecanismos informais, a exemplo das normas sociais que guiam a cultura 

organizacional (Langfield-Smith, 1997). 

A segunda alavanca proposta por Simons (1995) corresponde aos sistemas de limites, 

cujo propósito básico é delinear o limite aceitável de extensão das atividades dos membros da 

empresa. Em outras palavras, indicam-se as ações que podem (ou não) ser tomadas pelos 

componentes (Widener, 2007). Tal sistema é composto principalmente por códigos de conduta 

e limites de negócio que permitem aos gestores tomarem ideias inovadoras (Tessier & Otley, 

2012). 

Com o uso desse sistema, os gestores garantem que os funcionários não irão realizar 

atividades que fujam de suas atribuições na empresa, o que poderia comprometer a 

concretização de objetivos e evitar o desperdício de recursos (Arjaliès & Mundy, 2013). No 

entanto, o uso excessivo de controles pertencentes a esse sistema pode resultar na inibição da 

descoberta de soluções alternativas para problemas da organização (Eldridge, Iwaarden, Wiele 

& Williams, 2014), além de delimitar os negócios nos quais a empresa pode se inserir. 

Já a terceira alavanca proposta por Simons (1995) corresponde aos sistemas de controle 

diagnóstico que, assim como os sistemas de limites, representa uma das forças negativas nas 

organizações. Eles são compostos por ferramentas que proporcionam um feedback formal das 

ações dos empregados, com o objetivo de monitorar a realização de metas, motivar e 

recompensar os funcionários (Hoque & Chia, 2012). 

Simons (1995) considera essa alavanca a espinha dorsal do modelo de gerenciamento 

tradicional, responsável por monitorar os resultados organizacionais e corrigir desvios nos 

padrões pré-definidos de desempenho. Os sistemas de controle diagnóstico possuem três 

características que os distinguem dos demais sistemas: (1) capacidade de medir saídas de um 

processo; (2) existência de padrões que servem baseiam a comparação com os resultados reais; 

e (3) capacidade de corrigir desvios nos padrões (Simons, 1995). Esse processo é demonstrado 

graficamente por Simons (1995) na Figura 6: 
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Figura 6: Estrutura do sistema diagnóstico. 
Fonte: Traduzido de Simons (1995). 

 

Nesse contexto, Simons (1995) compara os sistemas diagnósticos com o trabalho de um 

médico que mede a pressão do paciente, o ritmo dos batimentos cardíacos, o nível de colesterol 

e outras variáveis, as compara com os padrões estabelecidos como adequados para o sexo, a 

idade e o peso do paciente e, caso encontre diferenças entre os valores encontrados no exame, 

prescreve o tratamento adequado para corrigir os problemas. Desse modo, os sistemas 

diagnósticos verificam a “saúde” da empresa e indicam o “tratamento” mais apropriado para a 

organização. 

Dentre os tipos de controles mais comuns relacionados a essa alavanca estão 

orçamentos, planos de negócios e medidas de desempenho (Hoque & Chia, 2012; Chenhall & 

Moers, 2015). Essas ferramentas permitem monitorar as atividades e acompanhar as metas 

organizacionais, mas tem como ponto negativo a perda do foco na busca por novas 

oportunidades (Kober, Ng & Paul, 2007). 

Em contrapartida, com o intuito de equilibrar as atividades, há a quarta alavanca de 

Simons (1995), que corresponde aos sistemas de controle interativo. Essa alavanca abarca 

sistemas formais que permitem aos gestores se envolverem de forma regular nas decisões e 

atividades dos seus subordinados, o que a estimula a pesquisa e o debate de ideias na 

organização. 

Essa alavanca promove a interação entre os membros da organização, em que são 

confrontados com incertezas estratégicas, ameaças ambientais e oportunidades, permitindo a 

criação e adaptação constante de novas estratégias, capazes de aproveitar as oportunidades e 

mitigar os riscos percebidos (Arjaliès & Mundy, 2013; Heinicke et al., 2016). Esse processo 

proporciona a aprendizagem organizacional e o compartilhamento de ideias entre os membros 

da equipe, independentemente do nível hierárquico em que se encontram (Hoque & Chia, 

2012). Em linhas gerais, os sistemas de controle interativo são mais flexíveis que os de controle 
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diagnóstico e auxiliam a empresa a encontrar alternativas estratégicas para resolver problemas 

e aproveitar oportunidades; por conseguinte, ela se coloca em um mercado dinâmico (Simons, 

1995; Widener, 2007). 

As quatro alavancas se dividem em dois grupos, que representam as forças positivas e 

negativas. Como já colocado anteriormente, as forças positivas são representadas pelos sistemas 

de crenças e de controle interativo (Simons, 1995). A ligação entre as duas alavancas reside no 

fato de os controles interativos serem necessários para a aplicação dos controles de crenças e 

vice-versa (Bedford, 2015). Para implementar adequadamente os novos mecanismos 

ideológicos nas empresas e direcionar para novas oportunidades, é necessário um trabalho em 

conjunto da organização, com discussão, diálogo e interação de ideias (Widener, 2007; Bedford, 

2015).  

Controles interativos também dependem dos sistemas de crenças para funcionar 

corretamente, uma vez que o consenso dos membros da organização em torno de ideias, 

objetivos, princípios e valores fundamentais é ponto-chave para a interação entre eles e buscar 

um objetivo comum para a empresa (Widener, 2007; Bedford, 2015). Sorensen (2002) indica 

ainda que, quando não existem valores bem definidos na organização e os membros priorizam 

os valores individuais em detrimento aos coletivos, o debate, o diálogo e a interação, 

promotores da emersão de estratégias e busca por novas oportunidades, não ocorrem de maneira 

adequada. 

Essa relação também ocorre no contexto das forças negativas dos SCGs. Os sistemas de 

limites e de controles diagnósticos mantêm uma relação de reforço mútuo (Mundy, 2010), uma 

vez que os controles diagnósticos provêm o feedback e garantem que os limites impostos pelos 

controles de limites são devidamente cumpridos (Bedford, 2015). Outra relação percebida entre 

os dois sistemas é a dualidade de uso de ambos (Adler & Chen, 2011). Os autores argumentam 

que ambos os sistemas, de limites e de controles diagnósticos, podem ser usados tanto de forma 

coerciva quanto habilitadora. 

O uso coercivo dos dois sistemas consiste em impor limites e regras que restringem a 

ação dos empregados, levando-os a cumprir tarefas e alcançar metas, motivados pela ansiedade 

e medo das sanções e punições provenientes do não cumprimento (Adler & Chen, 2011). Por 

outro lado, quando usados de forma habilitadora, esses sistemas direcionam os funcionários, de 

modo a proporcionar as diretrizes a serem seguidas, para que os membros da organização 

busquem a congruência e o alcance de metas (Adler & Chen, 2011; Bedford, 2015). 

Nesses termos, o relacionamento entre as alavancas denota o fato de elas serem 

interdependentes para proporcionarem o controle efetivo das organizações (Simons, 2000). 
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Cada alavanca tem um propósito específico na organização, de modo que só se alcança uma 

condição de controle efetivo quando as quatro alavancas estão em equilíbrio. Isso enfatiza 

demasiadamente alguma delas, o que pode desbalancear o processo de inovação e 

acompanhamento de metas que favorece a criação de estratégias e a melhoria do desempenho 

(Simons, 1995; Kruis, Speklé & Widener, 2016). 

Bedford (2015) indica que, devido à interdependência entre as alavancas, quando se 

enfatiza uma delas, surge um sentimento em direção à alavanca oposta, de modo a promover 

um contínuo balanço das forças. Enquanto forças positivas e negativas, ao serem usadas 

simultaneamente nas organizações, elas criam uma tensão dinâmica entre a inovação 

oportunista e a realização de metas pré-definidas (Heinicke et al., 2016). Essa tensão ocorre 

principalmente entre os sistemas de crenças e limites e os controles diagnósticos e interativos, 

em que o gerenciamento e o balanceamento permitem a inovação e emersão de estratégias nas 

empresas (Bisbe & Otley, 2004; Chenhall & Moers, 2015). 

Quando os gestores realçam exageradamente uma das alavancas, sem contrabalancear 

o sistema por meio da alavanca oposta, surgem problemas para a organização (Lewis, 2000; 

Bedford, 2015). Uma ênfase individual nos sistemas de controle diagnóstico pode inibir a 

empresa de buscar inovação e emersão de estratégias, ao passo que, se isso acontecer no sistema 

de controles interativos, são perdidos a estabilidade e o foco nos objetivos imediatos (Chenhal 

& Morris, 1995; Bedford, 2015). Quando se sobressai o sistema de crenças, a empresa passa a 

consumir muitos recursos com pesquisas e experimentações, enquanto a ênfase no sistema de 

limites diminui a motivação dos empregados na busca de soluções alternativas para os 

problemas cotidianos e dificuldade de colocação em um ambiente dinâmico (Mundy, 2010). 

É necessário, portanto, equilibrar a utilização das alavancas, para evitar problemas 

provenientes do uso individuala (Mundy, 2010; Bedford, 2015). Vale dizer que o emprego 

balanceado cria as chamadas tensões dinâmicas, as quais são abordadas no próximo tópico. 

 

2.2.2 Tensões dinâmicas 

 

Nesta seção são discutidos o conceito de tensões dinâmicas e o seu papel no uso 

equilibrado dos SCGs. Simons (1995) utiliza tal definição como o pano de fundo para embasar 

e traduzir a ideia central do modelo de Alavancas de Controle (Oyadomari, Cardoso, Silva & 

Perez, 2010; Oyadomari, Frezatti, Mendonça Neto, Cardoso & Bido, 2011); no entanto, para 

compreender a importância dessas tensões no modelo LOC, é necessário discuti-las no campo 

organizacional. 
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O conceito de tensão é amplo e, no campo organizacional, especialmente no contexto 

da gestão e do controle, representa dilemas, escolhas a serem tomadas para alcançar os 

propósitos da organização (English, 2001). Essas tensões, segundo Lewis (2000), representam 

paradoxos organizacionais, polaridades de decisão cognitiva ou socialmente construída. Para o 

autor, tais dilemas representam dois lados de uma mesma moeda, os quais precisam ser geridos 

para perceber oportunidades e mudanças. 

Essa percepção se dá pelo enfrentamento de dilemas básicos a serem lidados pelas 

pessoas, como inovar ou conservar, continuar ou interromper, seguir uma rotina ou improvisar 

(Lanzara, 1999). Essas questões representam dilemas ou tensões inerentes às organizações e 

constituem objetivos ao mesmo tempo contraditórios e complementares, mas que não são 

excludentes entre si, pois ambas as opções geralmente são necessárias para o sucesso da gestão 

(Lanzara, 1999; Henri, 2006).  

Quando da aplicação dos SCG nas empresas, criam-se tensões entre liberdade e 

restrição, capacitação e responsabilidade, controle de cima para baixo e criatividade de baixo 

para cima, experimentação e eficiência (Simons, 1995). Como dito anteriormente, o autor 

considera que essas tensões criadas no processo de gestão podem se resumir em três grupos 

tipos de tensões específicos: (1) oportunidade ilimitada versus atenção limitada; (2) 

planejamento versus estratégias emergentes; e (3) interesse próprio versus desejo de contribuir 

com a organização. Henri (2006) pontua que a gestão e o equilíbrio das tensões devem ser os 

objetivos principais de um SCG, além de ressaltar, assim como Lanzara (1999), que, para o 

equilíbrio ser viável, não se deve escolher um polo da tensão em detrimento do outro, mas sim 

prezar pela complementaridade deles.  

Todavia, esse equilíbrio não significa simplesmente manter as forças positiva e negativa 

equiparadas, mas sim decidir qual polo da tensão precisa de maior ênfase, dado o contexto 

organizacional da empresa (English, 2001). Daí se caracteriza o dilema organizacional dessas 

tensões. 

Dilemas podem ser geridos por meio dos Sistemas de Controle Gerencial que, de acordo 

com o modelo LOC de Simons (1995), apresentam objetivos conflitantes. Como dito antes, as 

quatro Alavancas de Controle possuem duas forças principais: uma positiva, interativa, 

representada pelos sistemas de controle interativo e de crenças; e outra negativa, restritiva, 

representada pelos sistemas de controle diagnóstico e de limites (Henri, 2006; Widener, 2007). 

Tensões entre os conjuntos de alavancas são chamadas de dinâmicas, em virtude do 

movimento contínuo de estratégias e objetivos que atuam interna e externamente nas empresas, 
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perturbando a ênfase dada em uma ou outra alavanca (Mundy, 2010). Sendo assim, as tensões 

não são estáticas (English, 2001), por estarem sempre em constante movimento e mutação.  

A tensão entre as alavancas, quando de sua aplicação conjunta, possibilita melhorias na 

formulação estratégica e no desempenho das empresas (Simons, 1995; 2000). Isso estimula o 

debate, traz demandas concorrentes e contrasta diferentes pontos de vista, com base nos 

objetivos da organização (Chenhall, 2005; Bedford, 2015). Henri (2006) assevera ainda que 

essa tensão permite aos gestores encontrar meios alternativos de alcançar as metas da 

organização e atingir os objetivos planejados, ao mesmo tempo em que promove a inovação e 

o surgimento de novas estratégias em complementaridade (Bedford, 2015). 

Por sua vez, a tensão entre os sistemas de crenças e limites permite a busca por novas 

oportunidades, sem que os empregados percam a noção dos riscos que precisam ser evitados 

para não afetar as rotinas da empresa (Bedford, 2015).  

Tessier e Otley (2012) enfatizam a necessidade de balancear as tensões, uma vez que os 

controles positivos e negativos não significam necessariamente algo bom ou ruim – ambos têm 

um papel importante para a organização. Desse modo, tal balanceamento (Widener, 2007; 

Mundy, 2010; Tessier & Otley, 2012; Bedford, 2015) deve ocorrer, sobretudo, pelo papel 

exercido pelo equilíbrio na melhoria do desempenho das organizações (Henri, 2006). 

  

2.3 Teoria da Estruturação e Contabilidade Gerencial 

 

A discussão dos conceitos de Giddens, no que concerne à constituição social no âmbito 

dos sistemas contábeis, teve como ponto de partida o trabalho de Roberts e Scapens (1985), os 

quais criticam a visão estática dos sistemas contábeis e mostram apenas uma imagem congelada 

no tempo da situação das empresas. Esses autores consideram a realidade social como um 

fenômeno mutável, um conjunto de eventos e práticas inter-relacionados e influenciados pelas 

ações e percepções de cada indivíduo, de si mesmo e dos demais membros da organização. Eles 

sugerem, portanto, o uso da informação contábil como uma lente para perceber mutações da 

organização, uma vez que os sistemas contábeis têm a capacidade de moldar e alterar a realidade 

da empresa. 

Esse trabalho foi o ponto de partida para uma série de estudos que abordaram a 

Contabilidade, sobretudo a Gerencial, como moldadora da realidade organizacional, com base 

na TE de Giddens (Englund & Gerdin, 2008). Esses autores consideram que a forma como 

Giddens observa as estruturas sociais, como meio e resultado da ação humana, é um importante 

ponto de referência para investigações da Contabilidade Gerencial no contexto social. A 
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abordagem da estruturação incentivou também os pesquisadores a investigarem o 

desenvolvimento dos sistemas de controle gerencial ao longo do tempo e as causas da 

resistência às mudanças (Coad & Herbert, 2009). 

Nesse sentido, Macintosh e Scapens (1990) ponderam que os SCGs possuem 

características de estruturação que se enquadram nos três pilares da TE: significação, 

dominação e legitimação. Na dimensão de significação, os SCGs são esquemas interpretativos 

empregados pelos gerentes para interpretar resultados passados, tomar ações e fazer planos; na 

dominação, esses sistemas são um recurso para coordenar e controlar outros participantes; e na 

legitimação, SCGs comunicam um conjunto de valores e ideais sobre o que é aprovado ou não, 

de modo a justificar os direitos de alguns participantes para responsabilizar os outros e legitimar 

o uso de certas recompensas e sanções (Macintosh & Scapens, 1990). 

Nessa linha de pensamento, percebe-se que, no relacionamento com as dimensões da 

estrutura, a Contabilidade Gerencial e o controle das organizações são vistos como recursos de 

poder, por meio da responsabilização e da legitimação de ações pelos agentes (Busco, 2009).  

Esse processo permite aos gestores compreender as atividades da organização e 

enfatizar a comunicação sobre elas. Dessa forma, o SCG é um esquema interpretativo que 

medeia a relação entre a significância e a comunicação entre os componentes da empresa 

(Busco, 2009). O autor considera que a dimensão de significância representa regras, conceitos, 

teorias, crenças e valores desenhados para dar sentido às atividades organizacionais. Já no que 

concerne à legitimação, Macintosh e Scapens (1990) explicam que os SCGs compõem a base 

para institucionalizar direitos e obrigações dos agentes sociais. Isso ocorre, segundo os autores, 

por conta da incorporação das normas organizacionais por esses sistemas, com o escopo de 

proporcionar fundamentos morais à estrutura da significância. 

No que tange à dominação, por meio dessa estrutura, os SCGs podem ser vistos como 

uma ferramenta de poder. Eles constituem recursos socialmente construídos que podem se valer 

tanto de recursos autoritários quanto alocativos para exercer dominação e poder nas 

organizações (Macintosh & Scapens, 1990; Busco, 2009).  

Percebe-se aqui um paralelo entre a concepção das dimensões da estrutura com o 

modelo LOC de Simons (1995). Assim como as ferramentas, as Alavancas de Controle 

habilitam determinados comportamentos, restringem outros e envolvem o controle das ações, a 

afirmação de crenças e valores da organização e a interação entre os participantes para 

manutenção dos objetivos da empresa. Também, o modelo estrutural de Giddens (2003) propõe 

a comunicação, o controle e a sanção de ações, com o intuito de obter o poder e coordenar as 

relações sociais. 
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2.4 Pesquisas similares 

 

Esta seção revisa alguns estudos anteriores que abordaram a TE de Giddens aplicada à 

Contabilidade Gerencial, além de trabalhos relacionados ao modelo de Alavancas de Controle 

de Simons e à produção de tensões dinâmicas entre esses sistemas. Com isso, será apresentada 

a possível relação entre essas variáveis. 

 

2.4.1 Tensões dinâmicas 

 

Alguns estudos abordaram as Alavancas de Controle de Simons (1995) e a geração de 

tensões dinâmicas entre tais alavancas. Nesse contexto se destaca a investigação de Henri 

(2006), primeira pesquisa a fornecer evidências quantitativas da atuação das Alavancas de 

Controle e da tensão dinâmica entre elas na criação de capacidades organizacionais. 

Henri (2006) focou na avaliação sobre como o uso e a criação de tensão dinâmica entre 

os sistemas de controle diagnóstico e interativo influenciavam nas capacidades organizacionais 

das empresas e no reflexo dessa relação no desempenho organizacional. O autor identificou que 

o uso individual dos sistemas interativos contribui positivamente para essas capacidades, 

enquanto o uso diagnóstico auxilia de maneira negativa. No entanto, o uso combinado de ambos 

gera uma tensão dinâmica, mas com influência positiva. 

Nesse ínterim, o estudo de Henri (2006) indica também o fato de o uso combinado dos 

sistemas interativos e diagnósticos gerar tensão dinâmica, contribuir na manutenção de valores 

e relacionamentos internos e possibilitar maior estabilidade em ambientes de incerteza.  

Outro estudo que investiga o modelo de Alavancas de Controle foi feito por Widener 

(2007), o qual buscou testar empiricamente a aplicabilidade do modelo de Simons (1995) para 

identificar custos e benefícios. A autora afirma que os sistemas de crenças e de diagnóstico 

contribuem para o aumento da atenção dos gestores aos objetivos da empresa, mas o uso 

interativo consome essa atenção e representa um custo para a organização. Widener (2007) 

também cita que os sistemas de controle interativos influenciam na utilização dos outros três 

tipos de sistemas, e a mesma relação é encontrada no sistema de crenças.  

Widener (2007) arrazoa que a tensão dinâmica criada entre tais sistemas é útil para 

mantê-los. Como exemplo, a autora cita que o sistema de controle diagnóstico permite a eficácia 

do sistema de controle interativo, ao legitimar e comunicar as novas estratégias à organização 

e direcionar os membros à congruência com os objetivos a serem atingidos. O mesmo ocorre 
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com o sistema de limites, o qual determina os limites de ação e comportamento a serem seguidos 

pelos funcionários para evitar que eles não respeitem os valores e crenças da empresa, contidos 

no sistema de crenças. 

Ademais, Widener (2007) postula que as quatro Alavancas de Controle são 

interdependentes e, apesar dos objetivos conflitantes, atuam de forma complementar. Nesse 

entremeio, o estudo de Acquaah (2013) buscou analisar a relação entre os sistemas de controle 

gerenciais, com ênfase no modelo de Alavancas de Controle, nas estratégias e no desempenho 

das empresas, em que mostra as diferenças entre empresas familiares e não familiares. Os 

resultados indicam que, mesmo em economias transitórias, os SCGs desempenham importante 

papel na construção de estratégias, e os sistemas diagnósticos têm resultados positivos melhores 

para organizações não familiares do que para as familiares, além da maior facilidade na 

implementação de novas estratégias.  

Por outro lado, tanto os sistemas interativos quanto a tensão dinâmica produzida pelo 

uso balanceado desses dois sistemas têm melhores resultados para as empresas familiares, no 

que tange à inovação e à gestão de custos. Isso também acontece no desempenho, em que a 

utilização balanceada produz tensões dinâmicas entre os sistemas interativos e diagnósticos, 

algo que influenciou positivamente no desempenho das empresas familiares. 

Outro estudo que aborda essa relação foi elaborado por Ylinen e Gullkvist (2014), que 

investigou os efeitos de controles mecânicos (diagnósticos) e orgânicos (interativos) na 

inovação exploratória e exploradora. Resultados demonstram que, em projetos inovadores, os 

controles orgânicos tendem a proporcionar melhor desempenho tanto em projetos exploratórios 

quanto nos exploradores. Outra evidência é de que a tensão gerada pelo uso combinado de 

controles mecânicos e orgânicos possibilita melhor desempenho na execução dos projetos e 

resultados satisfatórios em ambientes de inovação. Isso permite inferir que a comunicação e a 

interação entre os membros da organização ocasionam melhorias no desempenho. No entanto, 

os autores ressaltam a dificuldade em utilizar na prática a tensão entre forças de controle opostas 

como mecanismo de implementação de estratégias e inovação em um mesmo sistema social. 

Bedford (2015) também investigou o efeito dos SCGs no desempenho da empresa, por 

meio de diferentes modos de inovação. Os resultados mostram que a alavanca de controle 

influencia positivamente na criação de um ambiente inovador e no desempenho desse ambiente, 

tanto de maneira individual quanto em conjunto. Empresas que não exploram novas formas de 

desempenho tendem a se beneficiar de sistemas diagnósticos, enquanto organizações 

exploradoras de inovação empregam sistemas interativos. Outra evidência encontrada é a de 
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que a tensão dinâmica entre essas duas forças tende a contribuir para o desenvolvimento da 

inovação e o desempenho das organizações. 

Por fim, o estudo de Heinicke et al. (2016) aborda a relação entre o uso de SCG por 

meio do modelo de Alavancas de Controle e a existência e manutenção de uma cultura flexível. 

Os autores verificaram que os sistemas de crenças estão diretamente relacionados à cultura 

flexível, de modo a controlar a ação dos demais sistemas em empresas com esse tipo de 

ambiente. Em outra evidência, os sistemas de crenças e controles interativos tendem a se 

mostrar mais fortes e com maior importância em organizações menores(por apresentarem maior 

flexibilidade de cultura), do que em empresas maiores e mais burocráticas. Eles reiteram que 

um sistema de controle adequado não necessita de demasiada formalização ao manter como 

foco os sistemas de crenças em organizações com (ou que almejam) uma cultura mais flexível 

e interativa. 

 

2.4.1.1 Hipóteses referentes às tensões dinâmicas 

  

Com base nos estudos demonstrados anteriormente, as hipóteses visam identificar a 

influência das tensões dinâmicas entre as Alavancas de Controle do modelo LOC de Simons 

(1995) nas três dimensões da TE (significação, legitimação e dominação) e o alcance destas no 

desempenho estratégico.  

Tais hipóteses se baseiam em Macintosh e Scapens (1990) e Busco (2009), os quais 

indicam que os SCGs funcionam como esquema interpretativo que permite a comunicação entre 

os membros da organização (sistemas interativos e de crenças); como meios de legitimação, ao 

estabelecer direitos e obrigações dos funcionários (sistemas de limites); e como forma de 

instituir relações de poder, controle e dominação (sistemas de controle diagnóstico). 

No entanto, como afirmam Lewis (2000) e Bedford (2015), a aplicação individual das 

alavancas pode incorrer em distorções nas atividades e no desempenho das empresas, em que 

se torna necessária a análise das tensões dinâmicas provenientes do uso balanceado das 

alavancas. Ao considerar as alavancas divididas em forças positivas e negativas (Simons, 1995), 

a tensão se dá entre o uso balanceado dessas duas forças, em que o equilíbrio tende a acontecer 

na oposição dos sistemas de crenças de limites e do sistema de controle interativo com o de 

controle diagnóstico. 

Tal fato torna interessante a análise das tensões com as dimensões da TE. Isso se deve 

ao fato de os efeitos conflitantes serem capazes de proporcionar alterações no ambiente e na 

cultura das empresas (Ylinen & Gullkvist, 2014; Heinicke et al., 2016). 
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Desse modo, a hipótese H1 visa identificar a influência da tensão entre os sistemas de crenças 

e de limites na estruturação da ordem social das empresas, com base nas três dimensões da TE. 

Ela é subdividida em quatro tópicos, a saber: 

H1a: A tensão dinâmica entre os sistemas de crenças e de limites influencia 

positivamente na estrutura de significação de cooperativas; 

H1b: A tensão dinâmica entre os sistemas de crenças e de limites influencia 

positivamente na estrutura de legitimação de cooperativas; 

H1c: A tensão dinâmica entre os sistemas de crenças e de limites influencia 

positivamente na estrutura de dominação de cooperativas; 

H1d: A tensão dinâmica entre os sistemas de crenças e de limites influencia 

positivamente no desempenho estratégico de cooperativas. 

Com a confirmação dessa hipótese, espera-se identificar como o uso balanceado dos 

sistemas de crenças e limites afeta a construção da ordem social nas cooperativas agropecuárias. 

Cabe ainda investigar a influência da tensão dinâmica entre os sistemas de controle 

interativo e os de controle diagnóstico na estruturação da ordem social das empresas, também 

com base nas três dimensões da estrutura. Do mesmo modo, a hipótese H2 é subdividida em 

quatro tópicos: 

H2a: A tensão dinâmica entre os sistemas de controle interativo e de controle 

diagnóstico influencia positivamente na estrutura de significação das cooperativas;  

H2b: A tensão dinâmica entre os sistemas de controle interativo e de controle 

diagnóstico influencia positivamente na estrutura de legitimação das cooperativas;  

H2c: A tensão dinâmica entre os sistemas de controle interativo e de controle 

diagnóstico influencia positivamente na estrutura de dominação das cooperativas;  

H2d: A tensão dinâmica entre os sistemas de controle interativo e o de controle 

diagnóstico influencia positivamente no desempenho estratégico das cooperativas.  

Com essa hipótese, espera-se testar a influência da tensão proveniente da oposição de 

controles interativos e diagnósticos na estruturação social das cooperativas pesquisadas, com a 

finalidade de verificar a influência dos controles na constituição social dessas organizações. A 

relação a ser estabelecida nas hipóteses H1 e H2 ainda não foi explorada por outros estudos; 

logo, não existem investigações que sirvam como base direta de comparação a essas hipóteses. 

Assim são elencadas pesquisas anteriores que abordaram a TE no âmbito da Contabilidade 

Gerencial. 
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2.4.2 Teoria da Estruturação 

 

A TE na Contabilidade teve origem no trabalho de Roberts e Scapens (1985), mas a 

primeira pesquisa relevante que fez um teste empírico sobre a aplicabilidade foi elaborada por 

Macintosh e Scapens (1990). Os autores buscaram aprofundar as ideias de Roberts e Scapens 

(1985) acerca  da aplicação da TE em estudos organizacionais voltados à Contabilidade, de 

modo a produzir o mais relevante e aprofundado trabalho nessa área até então. Tal fato é 

comprovado pela revisão de literatura de Englund e Gerdin (2014), a qual indica esse artigo 

como o mais citado nas pesquisas sobre TE no campo contábil, ao lado dos trabalhos de Roberts 

e Scapens (1985) e Boland (1993). 

Macintosh e Scapens (1990), além de aprofundarem a discussão conceitual sobre a TE, 

analisaram um estudo de caso em uma universidade norte-americana, com o intuito de mostrar 

a aplicabilidade de suas ideias. Tal pesquisa foi orginalmente elaborada por Covaleski e 

Dirsmith (1988), em que visaram avaliar a capacidade do orçamento, enquanto controle 

gerencial, de promover interação e diálogo para mediar a relação social entre uma grande 

universidade e o governo estadual que a mantém. A investigação, apesar de se embasar nas 

ideias de Giddens sobre a criação da realidade social, não discutiu essa relação por meio da TE. 

Diante disso, Macintosh e Scapens (1990) buscaram verificar as informações de Covaleski e 

Dirsmith (1988), sob a ótica dessa teoria, para demonstrar sua aplicação no contexto da 

contabilidade e do controle gerencial. 

A crítica feita por Macintosh e Scapens (1990) acerca da análise de Covaleski e Dirmisth 

(1988) é de que esses últimos não consideraram a agência humana como promotora da realidade 

social, mas apenas a estrutura, uma vez que a base da TE é a relação entre atores humanos e a 

estrutura dual, em que promovem a construção de uma ordem social. Os SCGs não 

correspondem apenas a mecanismos técnicos, como também são reflexos de ações humanas 

(Macintosh & Scapens, 1990). 

No caso analisado, a universidade e o governo estadual que a mantinha firmaram um 

acordo para o repasse de recursos, no qual a instituição de ensino teria autonomia para alocar 

tais investimentos, mas o sistema orçamentário foi elaborado por um corpo de profissionais 

neutros, com conhecimento técnico e sem vínculo político, além de repassar uma série de 

informações exigidas pelo estado. Macintosh e Scapens (1990) consideraram esse sistema como 

uma estrutura de significação, pautada na racionalidade da ciência, além da eficácia e 

neutralidade da alocação de recursos. O orçamento foi utilizado como uma ferramenta de 
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discurso, resultado da interação social entre universidade e estado, mas esse discurso depende 

das condições do espaço-tempo, como aquelas históricas, econômicas e políticas.  

Esse discurso orçamentário permitiu à universidade manter distanciados os aspectos da 

vida social interna, em se tratando das relações com o estado, ao mesmo tempo em que permitia 

ao estado exercer poder sobre a alocação de recursos, o que indica o papel do controle gerencial 

como mecanismo capaz de disciplinar a conduta dos atores sociais. Dessa forma, segundo 

Macintosh e Scapens (1990), o orçamento, enquanto ferramenta de controle gerencial, tinha, 

com bases na TE, tanto a função de coerção quanto de habilitação. Durante um período de queda 

do financiamento estatal, a universidade alterou o modelo de alocação dos investimentos, em 

que modificou o discurso orçamentário – isso implica em um novo esquema interpretativo para 

dar significado e novas normas para permitir a legitimação do novo sistema. 

Diversas mudanças feitas pela universidade no processo orçamentário passaram a causar 

desconforto no governo, o qual utilizou um discurso de significação para argumentar sobre a 

falta de racionalidade dos procedimentos da instituição educacional e, assim, impor a volta do 

discurso orçamentário tradicional, reestabelecendo a relação de poder entre universidade e 

estado. Segundo Macintosh e Scapens (1990), as mudanças impostas pelo estabelecimento de 

ensino no sistema orçamentário foram feitas para quebrar as regras de comunicação entre 

ambos, de modo que o estado utilizou esse mesmo mecanismo para reestabelecer as relações 

sociais. 

Outro trabalho que abordou a TE na Contabilidade foi desenvolvido por Buhr (2002), 

que também utilizou um estudo de caso com análises pautadas pela TE, como forma de explicar 

os relatórios ambientais de duas empresas de celulose e papel do Canadá. De acordo com o 

autor, tais organizações passaram por problemas de legitimidade no início dos anos 1990, 

devido à realização de práticas poluidoras e à fraca geração de informações que demonstrassem 

alguma ação para mitigar o problema. 

Para Buhr (2002), a visão das empresas mostra que a dimensão da dominação e a relação 

entre agente e estrutura foram determinantes na implantação dos novos relatórios ambientais, 

como formas de relação de poder entre a sociedade e as empresas que tiravam a legitimidade 

destas. Já a motivação para construir os relatórios ambientais pode ser explicada pelas 

dimensões da legitimação e significação, pois os documentos divulgados pelas empresas 

serviam tanto para normatizar e sancionar quanto para dar significado e comunicar com a 

sociedade os procedimentos ambientais realizados por elas. 

Enquanto isso, o estudo de Conrad (2005) analisa os impactos da regulamentação nos 

sistemas de controle gerenciais de empresas privatizadas do setor de gás, com base na TE. A 
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autora indica que, após a privatização das indústrias de gás no Canadá, as informações 

financeiras passaram a ter maior importância do que as de engenharia, e o discurso da 

contabilidade passou a ser utilizado como instrumento de legitimação, ao normatizar e 

sancionar as ações dos membros das organizações; e como recurso de dominação, ao permitir 

o exercício do poder pelos acionistas sobre os gestores. Órgãos reguladores utilizaram também 

os dados contábeis como uma estrutura de significação, se valendo dela como esquema 

interpretativo para compreender as atividades e apresentar um novo propósito organizacional.  

Conrad (2005) também indica que os órgãos reguladores utilizaram a informação 

contábil como meio de legitimação, ao normatizar e sancionar as atividades das empresas, agora 

privadas, como meio de utilizar a força do mercado para legitimar as ações e proporcionar 

melhores negócios aos clientes. Também foi empregada como estrutura de dominação, ao exigir 

informações detalhadas do negócio, desde custos, informações e políticas financeiras até bases 

de avaliação de ativos e outros dados que abrangessem o processo de registro e controle dessas 

organizações para exercer uma relação de controle e poder com elas. Desse modo, Conrad 

(2005) assevera que os dados encontrados confirmam a Contabilidade como um instrumento de 

mudança organizacional, com capacidade de alterar as relações sociais internas das empresas e 

externas com o Estado, exercendo influência direta na criação de uma ordem social. 

A investigação de Busco, Riccaboni e Scapens (2006) estabelece o papel dos SCGs na 

implementação e modificação da cultura organizacional, por meio da alteração de rotinas, 

disseminação de conhecimento e estruturação das relações sociais. Para tal, os autores se 

valeram de um estudo de caso realizado em uma empresa italiana recentemente incorporada por 

uma grande multinacional. 

Resultados encontrados pelos autores indicam que os sistemas de contabilidade e 

controle foram utilizados como meios para legitimar a incorporação, uma vez que a estrutura 

de regras e normas não apenas visou ensinar sobre a incorporadora para os funcionários da 

incorporada, como também implementar a cultura e a ordem social estabelecidas na 

incorporadora. Esse processo, de acordo com Busco et al. (2006), se deu por meio da interação 

entre os profissionais das duas empresas. Em nível de significação, os SCGs atuam tanto como 

meio quanto como resultado dos aspectos cognitivos e comportamentais, ao indicar novas 

regras, rotinas e formas de pensar e compreender os papéis de cada ator na organização, além 

de constituir o controle por parte da nova organização. 

Outro estudo que visa compreender a aplicabilidade da Teoria da Estruturação no 

âmbito da Contabilidade Gerencial foi feito por Coad e Herbert (2009). Os autores elaboraram 

um modelo de análise para a TE, com base no trabalho de Stones (2005), e o testaram a partir 
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de um estudo de caso em empresas privatizadas. Em uma organização, os engenheiros 

responsáveis pela coordenação do trabalho operacional perceberam que a manutenção dos 

controles contábeis locais lhes permitia superar os contadores gerenciais e gerentes seniores em 

uma disputa interna de poder, fato que levou a alta gestão a modificar os sistemas de controle 

e Contabilidade Gerencial.  

Durante esse período, Coad e Herbert (2009) descrevem uma integração maior entre os 

engenheiros, que coordenam pela parte operacional, e os contadores e gerentes, responsáveis 

pela gestão, de forma a criar uma estrutura de significância capaz de reestruturar a ordem social 

na organização. No entanto, a troca da propriedade da empresa excluiu o departamento de 

Contabilidade Gerencial, substituindo-o por sistemas informatizados de gestão. Tal fato tornou 

a gestão muito mais burocrática, aumentando o poder e o controle da alta gestão sobre as 

atividades e impedindo a interação entre os funcionários.  

Tais evidências comprovam que a Contabilidade Gerencial não é apenas um mecanismo 

de controle e restrição de atividades, mas também um habilitador de interações sociais. Ele atua, 

portanto, na construção do clima organizacional e na estruturação das relações sociais (Coad & 

Herbert, 2009). 

 

2.4.2.1 Hipóteses referentes à Teoria da Estruturação 

 

Estabelecidas as relações entre as tensões dinâmicas e as três dimensões da TE de 

Giddens, cabe ressaltar a influência das tensões dinâmicas no desempenho estratégico das 

empresas, medida pela relação com a estruturação da ordem social. Tal influência já foi 

analisada e comprovada por outros estudos, como o de Henri (2006), que identificou que a 

relação positiva na tensão dinâmica entre os sistemas de controle interativos e diagnósticos e o 

desempenho de empresas listadas no Canadá. Ademais, Bedford (2015) observou influência 

positiva das tensões dinâmicas no desempenho de organizações em ambientes inovadores, 

assim como Ylinen e Gullkvist (2014).  

Dessa forma foi elaborada a hipótese H3, subdividida em três tópicos. Ela pretende 

identificar a mediação das três dimensões da estruturação na influência das tensões dinâmicas, 

em se tratando do desempenho estratégico de cooperativas: 

H3a: A estrutura de significação influencia positivamente no desempenho estratégico 

de cooperativas; 

H3b: A estrutura de legitimação influencia positivamente no desempenho estratégico 

de cooperativas; 
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H3c: A estrutura de dominação influencia positivamente no desempenho estratégico de 

cooperativas. 

A confirmação de tal hipótese estabelece as relações entre a estruturação social das 

cooperativas pesquisadas e a realização do desempenho estratégico dessas empresas, ou seja, 

como a ordem social vigente pode interferir na execução de objetivos e estratégias. 

Por fim, elaboraram-se as hipóteses H4 e H5, com a finalidade de determinar a 

existência de efeito de mediação entre as variáveis independentes das tensões dinâmicas e a 

variável dependente de desempenho estratégico, por meio das variáveis relativas às dimensões 

da TE. Cada uma das hipóteses foi subdividida em três tópicos, a saber: 

H4a = A estrutura de significação exerce influência mediadora na relação da tensão 

dinâmica entre o sistema de crenças e limites e o desempenho estratégico; 

H4b = A estrutura de legitimação exerce influência mediadora na relação da tensão 

dinâmica entre o sistema de crenças e limites e o desempenho estratégico; 

H4c = A estrutura de dominação exerce influência mediadora na relação da tensão 

dinâmica entre o sistema de crenças e limites e o desempenho estratégico; 

H5a = A estrutura de significação exerce influência mediadora na relação da tensão 

dinâmica entre o sistema de controles interativos e diagnósticos e o desempenho estratégico; 

H5b = A estrutura de legitimação exerce influência mediadora na relação da tensão 

dinâmica entre o sistema de controles interativos e diagnósticos e o desempenho estratégico; 

H5c = A estrutura de dominação exerce influência mediadora na relação da tensão 

dinâmica entre o sistema de controles interativos e diagnósticos e o desempenho estratégico. 

Com essa hipótese, espera-se testar a relação mediadora das estruturas sociais na relação 

entre as tensões dinâmicas e o desempenho estratégico. Isso implica em verificar se a 

estruturação social vigente nas cooperativas pode modificar a forma como o uso balanceado 

dos SCGs afeta as estratégias adotadas pelas organizações.  

Diante dessas hipóteses, elaborou-se o modelo teórico que guia a construção da pesquisa 

(Figura 7): 
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Figura 7: Modelo teórico da pesquisa. 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

Após essa etapa de construção teórica da pesquisa e com o conhecimento das relações 

teóricas e empíricas propostas no presente estudo, a próxima seção se direciona à construção e 

à apresentação dos procedimentos metodológicos utilizados para alcançar os objetivos 

propostos anteriormente. 
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3 Método e procedimentos da pesquisa 

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos que conduzem a 

execução do trabalho, assim como os aspectos epistemológicos que norteiam seu 

desenvolvimento. Dessa forma, foi definido o delineamento da pesquisa, de modo a permitir a 

realização do processo científico a partir da relação percebida entre as variáveis componentes 

do estudo. 

 

3.1 Delineamento da pesquisa 

 

A pesquisa é descritiva (Raupp e Beuren, 2009), pois visa descrever a influência das 

tensões dinâmicas resultantes dos SCGs no desempenho estratégico de empresas, mediado pela 

estruturação das relações sociais. Esse objetivo possui tal característica tipológica por colher os 

fatos diretamente da própria realidade, registrando-os e descrevendo-os (Cervo, Bervian & 

Silva, 2007). 

Já no tocante aos procedimentos, a pesquisa é estruturada como um levantamento ou 

survey. Essa modalidade tem como foco responder a questões sobre características específicas 

de pessoas ou grupos, buscando identificar a forma como as relações entre eles acontecem em 

situações naturais (Martins & Theóphilo, 2007). Vale dizer que o universo da pesquisa 

corresponde às cooperativas agropecuárias brasileiras inscritas e listadas na Organização das 

Cooperativas Brasileiras (OCB).  

A escolha dessas empresas se deu pela representatividade delas na economia do país, 

uma vez que o agronegócio representa 21% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2017, 

além de ser responsável pela metade do valor de exportações no mesmo ano. Por sua vez, o 

ramo agropecuário do cooperativismo se mostra como um forte impulsionador desses números, 

pois 48% de toda a produção agropecuária do Brasil passa por essas instituições (OCB, 2018).  

Por fim, destaca-se a influência desse setor na economia, que fica ainda mais evidente 

ao ser verificado o engajamento social de tais empresas. As cooperativas agropecuárias 

envolveram, em 2018, 1.017.481 associados e 198.654 empregados diretos, além de várias 

pessoas que participaram de forma indireta com o trabalho dessas organizações, como 

familiares e empregados de cooperados, distribuídos pelas 1.618 cooperativas agropecuárias 

ativas no país. Isso indica o forte impacto dessas empresas na geração de emprego e renda no 

Brasil (OCB, 2018). 
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3.2 Unidade de análise, população e amostra 

 

Neste tópico são abordados os dados referentes à unidade de análise do estudo, à 

população a ser o objeto investigado e a amostra utilizada. 

 

3.2.1 População e amostra 

 

A população da pesquisa corresponde a 1.618 cooperativas do ramo agropecuário 

listadas no sistema OCB em 2018. Ela se restringe, no entanto, àquelas que possuem dados de 

contato disponíveis nos portais regionais da OCB. 

Foi realizado o cálculo por meio do software G-Power 3.1, para verificar o modelo 

teórico da presente pesquisa. Como critérios, adotaram-se os valores apresentados por Ringle, 

Silva e Bido (2014), de 0,80 de poder preditivo e f² de 0,15, além de um erro padrão de 0,10. 

Obteve-se a amostra necessária de 75 respondentes, conforme a Figura 8: 

 

 

Figura 8: Amostra da pesquisa, de acordo com o critério a priori. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Após as etapas de coleta de dados apresentadas na Figura 9, alcançou-se o número de 

70 respondentes. Isso, de acordo com os mesmos critérios, foi capaz de proporcionar um poder 

preditivo de 0,77: 
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Figura 9: Amostra efetiva da pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Observa-se que os resultados atingiram o poder de 0,77, muito próximo ao valor mínimo 

de 0,80; portanto, o tamanho da amostra coletado pode ser considerado válido para a realização 

da pesquisa. Ademais, Hair Jr. et al. (2014) indicam que uma amostra pode ser vista como 

adequada quando alcança 10 vezes o número de setas que chegam à variável dependente do 

modelo. Como, para o desempenho estratégico (variável dependente), existem cinco preditores, 

o valor mínimo de observações necessárias seria de 50 (10 vezes cinco); logo, foi adequado o 

valor de 70 observações obtidas por meio desse critério. 

  

3.3 Constructo da pesquisa 

 

Diante dos aspectos supracitados, foi elaborado o constructo da pesquisa (Figura 10). 

Ele apresenta as variáveis analisadas, as dimensões de análise, as questões utilizadas para a 

identificação de tais índices, os autores que embasaram a escolha das questões e a escala 

utilizada no questionário. 
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Variável Dimensão Código Afirmação Autores 

S
IS

T
E
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A
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E
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N

T
R
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L
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E
R

E
N

C
IA

L
 

Sistema de Crenças 

SC1 
Nossa declaração de missão comunica de forma clara os valores fundamentais aos nossos 

colaboradores 

Henri (2006); 

Widener (2007) 

SC2 Os gestores costumam comunicar e promover os valores fundamentais aos nossos colaboradores 

SC3 Nossos colaboradores têm conhecimento sobre os valores fundamentais 

SC4 Nossa declaração de missão inspira os colaboradores na atuação deles 

Sistema de Limites 

SL1 
Nossa empresa segue um código de conduta para alinhar o comportamento dos colaboradores aos 

valores da organização 

SL2 Nosso código de conduta informa aos colaboradores os comportamentos e as condutas aceitáveis 

SL3 
Nossa empresa busca comunicar aos colaboradores os riscos que eles devem evitar no curso do 

trabalho 

SL4 Nossos colaboradores estão cientes e respeitam o código de conduta da empresa 

Sistema de Controle 

Interativo 

SI1 Permite discussão e interação entre superiores, subordinados e pares por meio de reuniões 

SI2 Habilita o desafio contínuo e a discussão/reformulação de planos de ação 

SI3 Proporciona uma visão comum da organização 

SI4 Permite que a organização se concentre em questões comuns 

SI5 Permite que a organização se concentre em fatores críticos para o sucesso 

SI6 Desenvolve um vocabulário comum na organização 

Sistema de Controle 

Diagnóstico 

SD1 Permite monitorar o progresso das ações e verificar se elas atendem aos objetivos da organização 

SD2 Permite o monitoramento dos resultados 

SD3 Permite comparar os resultados realizados com os esperados 

SD4 Permite a revisão de medidas-chave 

T
E

O
R

IA
 

D
A

 

E
S

T
R

U
T

U
R

A
Ç

Ã
O

 

Significação 

SG1 Capacitação profissional 

Macohon (2015) 

SG2 Diagnóstico e formulação de soluções 

SG3 Melhoria contínua de processos 

SG4 Enfrentamento de desafios 

SG5 Gestão de riscos e crises 
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SG6 Feedback 

SG7 
Quanto aos sistemas de contabilidade e controle gerencial, existe um controle dos usuários que 

utilizam esses sistemas, bem como as funções e permissões designadas a cada colaborador 

SG8 A empresa toma medidas com a finalidade de corrigir desvios causados por situações impremeditadas 

SG9 O uso de práticas de contabilidade e controle gerencial faz parte da rotina da empresa 

SG10 
Existe interação e comunicação entre os usuários dos sistemas e as práticas de Contabilidade Gerencial 

na empresa 

SG11 
A empresa busca difundir entre os colaboradores as práticas adequadas de utilização e aplicação dos 

sistemas de contabilidade e controle gerencial 

Dominação 

DM1 
A alta gerência estabelece as normas e acompanha o progresso da aplicação de práticas e ferramentas 

de Contabilidade Gerencial 

DM2 
Os sistemas de contabilidade e controle gerencial exercem influência nas decisões financeiras da 

empresa 

DM3 Os sistemas de contabilidade e controle gerencial proporcionam integração às atividades da empresa 

DM4 
A organização utiliza medidas de compensação e recompensas para incentivar os usuários a atingirem 

objetivos 

DM5 As ações dos subordinados exercem influência nas atividades dos seus superiores 

DM6 Os subordinados têm autonomia para executarem ações 

DM7 
Os colaboradores utilizam os sistemas de contabilidade e controle gerencial para alcançarem os 

objetivos dos seus setores 

DM8 
A Contabilidade Gerencial auxilia na solução de conflitos de interesses entre diferentes setores da 

empresa 

DM9 
A organização administra a conduta dos colaboradores quanto aos princípios das melhores práticas de 

utilização do sistema 

Legitimação 

LG1 
Os colaboradores envolvidos com a aplicação dos sistemas de contabilidade e controle gerencial têm 

responsabilidades claras e bem definidas 

LG2 
Os sistemas de contabilidade e controle gerencial, bem como os mecanismos que os compõem, foram 

discutidos e aprovados pela gestão da empresa 

LG3 
São definidos critérios para motivar a continuidade do uso dos sistemas de contabilidade e controle 

gerencial 

LG4 
A alta gestão participa ativamente da aplicação e do uso dos sistemas de contabilidade e controle 

gerencial 
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LG5 É feita a avaliação dos impactos do uso dos sistemas no desempenho organizacional 

LG6 Os resultados econômicos e financeiros da Contabilidade Gerencial repercutem na sua utilização 

D
E

S
E

M
P

E
N

H
O

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 

NA 

DE1 Permitem um melhor crescimento lucrativo para a organização 

Rajesh et al. 

(2012) 

DE2 Contribuem para o crescimento das receitas corporativas 

DE3 Permitem o desenvolvimento de uma estratégia global de controle de custos 

DE4 Melhoram o planejamento e a visão estratégica da organização 

DE5 Permitem a redução de custos sem o sacrifício da rentabilidade 

DE6 Permitem o alinhamento das estratégias da empresa com os objetivos pessoais dos gestores 

DE7 Permitem a uniformidade de conhecimento dos processos por todos os membros da organização 

DE8 Permitem a criação de uma cultura comercial para a empresa 

DE9 Criam um clima organizacional favorável à ação 

DE10 
Permitem o desenvolvimento de habilidades e conhecimento estratégico pelos membros da 

organização 

DE11 Permitem o desenvolvimento de melhores práticas e políticas comerciais com os clientes 

DE12 Criam uma estrutura de qualidade confiável e satisfatória para a empresa 

Figura 10: Constructo da pesquisa. 
Fonte: Elaboração do autor (2018). 
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Para a identificação das tensões dinâmicas, foram avaliados os SCGs das cooperativas 

investigadas. O procedimento visa identificar e segregar os SCGs pelo critério de Alavancas de 

Controle de Simons (1995). Para tal, adaptaram-se os instrumentos de Henri (2006) e Widener 

(2007). 

Como o modelo teórico prevê a utilização das tensões dinâmicas inerentes às Alavancas 

de Controle, foi desenvolvido um método de cálculo das tensões que melhor demonstra a 

existência de uma tensão. Respostas das questões referentes aos sistemas de crenças e de limites 

e das perguntas relativas aos sistemas de controle interativo e diagnóstico foram somadas, cujos 

resultados se dividiram por dois. Em sequência, os resultados das divisões foram somados, com 

base nas questões dos grupos relativos ao sistema de crenças e de controle interativo, e divididos 

pelo número de interações de cada questão. Dessa forma, geraram-se quatro indicadores para a 

tensão relacionada a crenças e limites e seis indicadores para a tensão atinente aos controles 

interativo e diagnóstico. Para que os indicadores ficassem na mesma dimensão que os dos 

demais constructos latentes, arredondou-se para o valor inteiro mais próximo dentro da escala 

de sete pontos. 

Considerou-se no presente trabalho que a média das respostas seja a forma que melhor 

exprime as tensões entre os dois sistemas. Se houver a concordância total do respondente 

(índice 7), tanto nas questões relativas ao sistema de crenças, quanto às de limites, por exemplo, 

ficará evidente o fato de o respondente perceber uma forte tensão, ou seja, um conflito de 

interesses entre a habilitação de ações dada pelo sistema de crenças e a regulamentação dessas 

ações feita pelo sistema de limites.  

A média das somas foi efetuada para gerar maior uniformidade aos indicadores das 

tensões, pois, como as questões que versam sobre cada sistema de controle não possuem uma 

redação inversamente proporcional à questão equivalente do sistema de força oposta (por 

exemplo, SC1 e SR2 não apresentam a mesma redação com relação de negação entre ambas), 

considerou-se que, ao utilizar todos os quocientes iniciais obtidos, as respostas não seriam 

necessariamente uniformes, o que poderia causar distorções no modelo e nos resultados. Assim, 

ao efetuar a média dos produtos, tem-se maior uniformidade entre as relações de cada sistema, 

e não apenas das relações individuais dos constructos. 

Na escala Likert, o produto das tensões pode ser considerado da seguinte forma: 1 = 

inexistência de tensão; 2 = utilização baixa de um dos sistemas, apenas; 3 = utilização moderada 

de apenas um dos sistemas; 4 = equilíbrio na utilização dos sistemas; 5 = baixa tensão entre os 

sistemas; 6 = tensão moderada entre os sistemas; 7 = forte tensão entre os sistemas. 
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Para identificar as três dimensões da TE, foi desenvolvido um roteiro adaptado a partir 

do instrumento de Macohon (2015). Já para fins de medição do desempenho estratégico, 

adaptou-se o modelo de Rajesh et al. (2012). As partes dos instrumentos de pesquisa dos estudos 

citados anteriormente e que foram adaptadas para esta investigação foram escolhidas em virtude 

da adequação e pertinência ao tema. Foram descartados itens e partes dos instrumentos originais 

não adequados ao presente estudo, e se adaptaram as partes escolhidas para se adequarem ao 

modelo de Survey com escala Likert.  

Foi escolhida a escala Likert para a construção dos questionários, devido à natureza 

qualitativa do método. Essa característica, segundo Babbie (2003), confere aos questionários 

de escala Likert um valor de ordinalidade não ambígua, ou seja, permite testar a força relativa 

de concordância dos respondentes de forma uniforme, em que cada item apresenta a mesma 

intensidade dos demais. 

 

3.4 Coleta de dados  

 

A coleta de dados se deu com a aplicação de questionários formatados por meio da 

ferramenta Google Forms®. Houve diversas etapas de contato às empresas: na primeira, 

acessaram-se os portais regionais do sistema OCB de todos os entes da federação, com a 

finalidade de coletar a lista de cooperativas de cada estado com as respectivas informações de 

contato. Pelo fato de alguns portais não possuírem tais dados disponíveis online, as unidades da 

OCB foram contatadas via telefone para a solicitação da listagem de cooperativas com as 

respectivas informações de contato. 

Obtiveram-se assim informações de contato das cooperativas listadas no sistema OCB 

de 14 entes da federação. Os demais estados se enquadraram em três situações distintas: (1) não 

possuíam dados de contato das cooperativas; (2) negaram-se a disponibilizar os dados, com a 

justificativa de que eles só poderiam ser passados para pessoas do próprio estado ou 

funcionários de outras OCBs regionais; e (3) não atenderam às ligações nos números 

informados ou não disponibilizaram os dados, mesmo tendo concordado com isso. 

De posse dos dados acima especificados, efetuou-se o primeiro contato via e-mail. 

Devido a limitações do servidor de e-mail utilizado na primeira vez, isso ocorreu em três envios, 

cada um para uma parcela das cooperativas com contatos disponíveis, nos dias 11 de julho de 

2018 (370 cooperativas), 12 de julho de 2018 (135 cooperativas) e 17 de julho de 2018 (198 

cooperativas). Esse primeiro envio resultou em um total de nove respostas. 
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A segunda alternativa foi por intermédio de contatos da rede LinkedIn, entre os meses 

de agosto e setembro de 2018. Para tanto, utilizou-se a pesquisa avançada da rede social, com 

os termos “gerente” e “cooperativa”, além de ter sido enviado o convite de conexão àqueles 

que, após a análise do perfil, fossem constatados como gerentes desse tipo de instituição. 

Enviaram-se 130 convites de conexão, dos quais 41 foram aceitos. Para os que aceitaram o 

convite, enviou-se um convite para participação na pesquisa. Desses 41 convites, 21 obtiveram 

algum tipo de resposta (18 respostas positivas e três negativas). Das 18 respostas positivas, 

obteve-se um número de nove respostas efetivamente realizadas.  

A terceira etapa foi realizada com a ferramenta de marketing digital Mister Postman. 

Compraram-se créditos de e-mail que possibilitassem o envio direto para todos os contatos 

obtidos. A partir dessa ferramenta foram realizados três envios: em 29 de agosto de 2018 (662 

cooperativas), 25 de setembro de 2018 (673 cooperativas) e 15 de outubro de 2018 (521 

cooperativas).  

Por fim, procederam-se às ligações telefônicas diretas às cooperativas listadas. Elas 

foram selecionadas de forma aleatória na lista de contatos disponíveis: quando atendida a 

ligação, eram feitos a apresentação do pesquisador e do teor da pesquisa e o convite para a 

participação. Nessa etapa foram efetuados 110 contatos bem-sucedidos, ou seja, a ligação foi 

atendida e a pessoa responsável pela empresa concordou em participar da investigação e 

disponibilizar um e-mail para contato. Durante essa fase, houve os seguintes problemas: (1) 

cooperativas contatadas apresentavam negativa, indicando ser política interna a não 

participação em qualquer pesquisa com fins acadêmicos; (2) telefones de contato disponíveis 

nos portais das OCBs regionais não completavam a ligação, mesmo após diversas tentativas em 

horários distintos, indicando erro nos números; e (3) atendentes afirmavam que o responsável 

para esse tipo de contato não estava disponível e, com isso, não concordavam em indicar um e-

mail ou número de telefone para contato direto. 

Após as quatro etapas, finalizadas formalmente em 1º de novembro de 2018, alcançou-

se a quantia de 70 respostas válidas, as quais compõem a amostra de pesquisa utilizada para o 

cálculo do modelo teórico proposto. 

 

3.5 Procedimentos de análise dos dados 

 

Após a coleta dos dados, eles serão analisados conforme as técnicas de análise descritiva 

e de Modelagem de Equações Estruturais (MEE). 
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3.5.1 Análise descritiva  

 

Como primeira etapa de análise, será utilizada a estatística descritiva, cujos 

procedimentos são a média e o desvio-padrão. 

Outro fator a ser testado é a confiabilidade do instrumento, para o qual são utilizados 

alfa de Cronbach, Confiabilidade Composta (CC), variância média extraída e validade 

discriminante. O alfa de Cronbach é o principal estimador de confiabilidade empregado nas 

Ciências Sociais que auxilia a verificar a consistência interna do instrumento de pesquisa. Para 

que o instrumento seja considerado válido, espera-se um alfa com valor superior a 0,7, de modo 

que, quanto maior for o alfa, maior a confiabilidade do modelo (Hair Jr., Black, Babin, 

Anderson & Tatham, 2009, 2009). 

Outro método para assegurar a validade do instrumento consiste na verificação da CC. 

Esse método apresenta maior robustez de análise do que o alfa de Cronbach, devido ao fato de, 

no cálculo da CC, as cargas fatoriais dos itens avaliados serem passíveis de variação, ao passo 

que, no cálculo do alfa, essas cargas são fixas, conforme o pressuposto de tau-equivalência 

(Valentini & Damásio, 2016). A fórmula indicada para o cálculo da CC foi proposta 

originalmente por Fornell e Larcker (1981) e é operacionalizada por meio da equação 1: 

𝐶𝐶 =
(∑𝜆)²

(∑𝜆)²+∑𝜀
 (Equação 1) 

Em que:  

CC = Confiabilidade Composta; 

∑λ = soma das cargas fatoriais, ou seja, coeficientes de regressão entre a variável latente 

e o item; 

∑ε = soma dos erros de mensuração. 

Assim como o alfa de Cronbach, espera-se um valor de CC acima de 0,70, como 

indicativo de que o instrumento está adequado para mensurar as variáveis do estudo. 

O terceiro método utilizado para testar a validade do instrumento consiste no teste da 

Variância Média Extraída, também chamada de AVE (do inglês Average Variance Extracted), 

também indicado por Fornell e Larcker (1981). Esse indicador representa a proporção média da 

variância dos itens explicada pela variável latente, ou seja, o quanto cada variável se 

correlaciona com o constructo teórico ao qual se pretende explicar (Ringle et al., 2014). Para 

esse índice, de acordo com o critério de Fornell e Larcker (1981), se espera um valor acima de 

0,50, adequado para que o modelo convirja a um resultado satisfatório. 
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Ainda na etapa de teste de validade do instrumento é analisada a validade discriminante. 

A intenção desse método é verificar se as variáveis latentes são independentes entre si, ou seja, 

se cada constructo latente explica um fenômeno único que não é descrito pelos demais 

constructos. Caso não se obtenha validade nesse teste, infere-se que as variáveis que 

apresentarem problemas possuem indicadores altamente correlacionados; logo, tais indicadores 

buscam evidenciar o mesmo fenômeno. 

Essa validade é calculada no presente estudo por meio do critério de Fornell e Larcker 

(1981), a partir do qual se comparam os valores do quadrado das AVEs com os valores da 

correlação de Pearson das variáveis (Nascimento & Macedo, 2016). Nessa confrontação, os 

valores dos quadrados das AVEs devem ser maiores do que os da correlação de Pearson dessa 

variável com ela mesma, o que indica que está mais correlacionada consigo do que com outras 

variáveis. Caso o valor da AVE seja menor do que a correlação de uma variável com ela mesma, 

mas maior do que a correlação daquela variável com outra do modelo, infere-se a existência de 

um problema de validade discriminante. 

Segundo Ringle et al. (2014), caso o valor da diferença seja muito baixo, pode-se manter 

o modelo da mesma forma e seguir com o cálculo do modelo sem grandes prejuízos. Ainda de 

acordo com os autores, caso se objetive a um maior rigor metodológico ao estudo, recomenda-

se excluir os indicadores com a maior correlação, ou seja, há menor diferença das cargas 

cruzadas entre as variáveis que tenham apresentado o problema. Feito isso, roda-se novamente 

o modelo e se verifica se o problema foi corrigido ou permaneceu. No segundo caso, deve-se 

repetir o procedimento, questão a questão, até corrigir e alcançar a validade discriminante, a 

partir do que se pode seguir com as análises por ser inferido que o conjunto de variáveis é 

adequado.  

 

3.5.2 Modelagem de Equações Estruturais 

 

Para o teste das relações propostas no estudo, utilizou-se a técnica de MEE, a qual 

consiste no teste da validade de modelos teóricos que definem relações entre as variáveis 

(Marôco, 2010).  

Dentre as metodologias de análise de equações estruturais foi selecionado para essa 

pesquisa o método de Mínimos Quadrados Parciais (Partial Least Squares – PLS). Nesse caso, 

uma matriz de dados x se relaciona com uma resposta y, a qual pode ser singular (apenas uma 

variável) ou múltipla (várias variáveis) (Facchin, 2005). Com isso, permite-se a realização dos 

testes com números menores de amostras (Oyadomari et al., 2010). 
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O método PLS pode ser considerado uma forma simples para achar a matriz da 

regressão, utilizando variáveis latentes (Marôco, 2010). Estas, por sua vez, não são diretamente 

observáveis e devem ser medidas por meio de escalas, as quais podem conter erros ou não serem 

totalmente adequadas à medição daquela variável (Hair Jr. et al., 2009; Marôco, 2010). Dessa 

forma, a MEE, sobretudo por meio do método PLS, age no sentido de mitigar esse problema, 

“descontaminando” os erros das variáveis para adequá-las ao modelo (Marôco, 2010).  

Como uma das limitações do presente estudo é a coleta de dados, devido a dificuldades 

em conquistar a adesão dos respondentes, bem como testar uma relação ainda não verificada da 

TE, o método MEE/PLS se mostra como adequado para a investigação, devido às próprias 

características, de modo a proporcionar resultados satisfatórios.  

O software utilizado para a operacionalização da MEE é o SmartPLS©, versão 3.2.7. 

Além disso, empregou-se o programa Microsoft Office Excel®, versão 2013, para a tabulação 

dos dados, a preparação de tabelas e gráficos e os cálculos adicionais não realizados por meio 

do SmartPLS©.  

 

3.6 Limitações da pesquisa 

 

Como limitação metodológica, pode-se indicar a utilização de questionários, os quais 

podem ser impactados pelo entendimento, correto ou não, de questões por parte dos 

respondentes, em que há a possibilidade de um viés dos dados.  

O fato de terem sido utilizadas técnicas quantitativas para a análise não permite um 

aprofundamento maior acerca da compreensão do fenômeno investigado, a qual seria possível 

a partir de uma análise qualitativa para investigar a estruturação da ordem social das empresas 

e das tensões geradas pelo uso combinado das Alavancas de Controle.  

Como limitação empírica, há a obtenção dos dados por meio de questionários, seja pela 

dificuldade em contatar os possíveis respondentes ou pela não aceitação destes em participar 

da pesquisa.  
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4 Análise dos dados 

 

Nesta seção são abordados os dados e resultados empíricos da presente pesquisa. A 

priori, elaborou-se a análise do perfil dos respondentes, o que possibilita trazer linhas gerais 

que permitem compreender quem respondeu à investigação, o que leva a uma melhor 

compreensão dos resultados obtidos posteriormente.  

Em um segundo momento, realiza-se uma análise descritiva dos dados, de forma a 

visualizar os construtos pesquisados por meio de indicadores relativos a eles no questionário. 

Após essa etapa, analisa-se o modelo de mensuração, em que é testado o instrumento de coleta 

de dados, com o escopo de confirmar a confiabilidade do instrumento e do modelo utilizados, 

ou seja, identificar se as questões são adequadas para mensurar as relações propostas. 

Como última etapa, é verificado o modelo estrutural por meio do teste das relações entre 

as variáveis, obtendo-se assim os escores e as análises de significância das relações propostas. 

Portanto, testa-se efetivamente o modelo teórico proposto, possibilitando análises mais 

aprofundadas das relações latentes. 

  

4.1 Perfil dos respondentes 

 

Inicialmente é feita a análise do perfil dos respondentes, com vistas a compreender 

melhor os participantes da pesquisa, para entender a percepção deles. A primeira análise 

concerne ao sexo dos respondentes. 

 

 

Figura 11: Sexo dos respondentes. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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De acordo com a Figura 11, a maioria dos respondentes é do sexo masculino. Esse dado, 

quando analisado de maneira concomitante ao exposto na Figura 12, indica que o segmento do 

cooperativismo agropecuário ainda é dominado exclusivamente por homens, sobretudo nos 

cargos de gestão. 

 

 

Figura 12: Cargo dos respondentes. 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Ao considerar o fato de os respondentes serem, em grande maioria, ocupantes de cargo 

de gestão, prevalecendo o cargo de gerente, com 29 respostas, e de diretor, com 10 respostas, 

se nota que a direção e a gestão desses estabelecimentos ainda são ocupadas por homens, apesar 

de as mulheres começarem a aparecer com mais frequência, com 30% da amostra de pesquisa. 

Tal resultado coaduna com Rosa e Silva (2010), os quais indicam que o ramo do cooperativismo 

agrícola tende a ser dominado majoritariamente por homens. 

No tocante à idade, a maioria dos gestores (54%) tem mais de 40 anos e trabalha na 

empresa há mais de 10 anos (47%). Aqueles com idade entre 30 e 40 anos representam 28% da 

amostra, enquanto os que trabalham entre cinco e 10 anos correspondem a 27%. Tais resultados 

mostram um engajamento dos funcionários que tende a se estabelecer nas cooperativas. 

Já no que diz respeito à formação superior, ficou evidente que, em geral, os ocupantes 

de cargos de gestão nas cooperativas tendem a ser qualificados, pois apenas três respondentes 

(4%) indicaram não ter curso nesse nível de ensino. Entre os demais, o curso que mais se destaca 

é o de Ciências Contábeis, com 35% da amostra, seguido por Administração, com 

aproximadamente 25%. Também aparecem cursos na área das Engenharias (14%) e em outros 

campos do conhecimento, como Psicologia e Filosofia. Ao reforça a ideia de qualificação dos 

3 2 2 1
3

5
2

4
1

10

29

2 1 1
3

1

0

5

10

15

20

25

30

35

C A R G O

Total



62 

 

respondentes, tem-se os dados relativos à pós-graduação: 75% do total dos respondentes 

possuem algum curso nesse âmbito, inclusive mestrado (5%) e doutorado (um respondente). 

Com base nesses dados, pode-se perceber que os respondentes da pesquisa são, em sua 

maioria, homens acima dos 30 anos, com mais de cinco anos de trabalho na cooperativa e com 

qualificação superior. 

 

4.2 Análise descritiva 

 

Ao conhecer o perfil dos respondentes da presente pesquisa, faz-se necessário identificar 

a estatística descritiva desse aspecto. A Tabela 1, nesse caso, traz as médias e o desvio-padrão 

das respostas de cada questão: 

 

Tabela 1  

Estatística descritiva 

  Média Mediana Mín. Máx. 
Desvio-

padrão 

Tensão crenças x 

limites 

TCR1 5.757 6.000 3.000 7.000 1.152 

TCR2 5.614 6.000 2.000 7.000 1.211 

TCR3 5.357 6.000 2.000 7.000 1.331 

TCR4 5.400 6.000 2.000 7.000 1.235 

Tensão controles 

interativos x 

controles 

diagnósticos 

TID1 5.900 6.000 3.000 7.000 1.044 

TID2 5.771 6.000 3.000 7.000 1.058 

TID3 5.700 6.000 3.000 7.000 1.019 

TID4 5.757 6.000 3.000 7.000 1.061 

TID5 5.686 6.000 2.000 7.000 1.103 

TID6 5.671 6.000 2.000 7.000 1.118 

Significação 

SG1 6.086 6.000 2.000 7.000 1.180 

SG2 5.929 6.000 2.000 7.000 1.138 

SG3 5.857 6.000 2.000 7.000 1.199 

SG4 5.600 6.000 2.000 7.000 1.292 

SG5 5.986 6.000 3.000 7.000 1.140 

SG6 5.957 6.000 3.000 7.000 1.088 

SG7 6.371 7.000 3.000 7.000 0.897 

SG8 5.929 6.000 3.000 7.000 1.073 

SG9 5.771 6.000 1.000 7.000 1.197 

Legitimação 

LG1 5.986 6.000 3.000 7.000 1.035 

LG2 5.943 6.000 1.000 7.000 1.319 

LG3 5.714 6.000 2.000 7.000 1.148 

LG4 5.800 6.000 3.000 7.000 1.238 

LG5 5.429 6.000 2.000 7.000 1.294 

LG6 6.000 6.000 3.000 7.000 1.042 
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Dominação 

DM1 5.843 6.000 2.000 7.000 1.338 

DM2 6.171 7.000 2.000 7.000 1.069 

DM3 5.743 6.000 1.000 7.000 1.167 

DM4 5.629 6.000 2.000 7.000 1.289 

DM5 5.357 6.000 1.000 7.000 1.404 

DM6 5.471 6.000 1.000 7.000 1.317 

Desempenho 

Estratégico 

DE1 6.086 6.000 2.000 7.000 1.066 

DE2 6.057 6.000 2.000 7.000 1.120 

DE3 6.071 6.000 2.000 7.000 1.033 

DE4 6.129 6.000 2.000 7.000 1.094 

DE5 5.757 6.000 1.000 7.000 1.270 

DE6 5.414 6.000 1.000 7.000 1.488 

DE7 5.486 6.000 2.000 7.000 1.204 

DE8 5.686 6.000 2.000 7.000 1.214 

DE9 5.729 6.000 2.000 7.000 1.264 

DE10 5.900 6.000 2.000 7.000 1.197 

DE11 5.743 6.000 2.000 7.000 1.142 

DE12 5.957 6.000 2.000 7.000 1.088 

Sistema de Crenças 

SC1 5914 6000 1000 7000 1350 

SC2 5.586 6.000 2.000 7.000 1.304 

SC3 5.200 5.000 2.000 7.000 1.470 

SC4 5.214 6.000 1.000 7.000 1.423 

Sistema de Limites 

SR1 5.400 6.000 1.000 7.000 1.660 

SR2 5.371 6.000 1.000 7.000 1.683 

SR3 5.900 6.000 1.000 7.000 1.311 

SR4 5.029 5.000 1.000 7.000 1.585 

Sistema de 

Controle Interativo 

SCI1 5.814 6.000 1.000 7.000 1.268 

SCI2 5.643 6.000 3.000 7.000 1.208 

SCI3 5.586 6.000 3.000 7.000 1.062 

SCI4 5.657 6.000 3.000 7.000 1.107 

SCI5 5.471 6.000 2.000 7.000 1.295 

SCI6 5.514 6.000 2.000 7.000 1.251 

Sistema de 

Controle 

Diagnóstico 

SCD1 5.500 6.000 2.000 7.000 1.216 

SCD2 5.871 6.000 2.000 7.000 1.194 

SCD3 5.886 6.000 2.000 7.000 1.128 

SCD4 5.514 6.000 3.000 7.000 1262 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Na Tabela 1, pode-se notar que em todos os construtos do estudo foram obtidas médias 

superiores a 5 para todos os indicadores; os desvios-padrão, em nenhum caso, chegaram a 2; e 

a mediana teve valor igual ou superior a 6 em todas as situações. Como o questionário trazia 

questões com escala, em que 7 significava concordo totalmente e 4 representava o ponto de 

neutralidade, todas as variáveis latentes examinadas se mostraram válidas para as empresas 
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analisadas, uma vez que a média e a mediana acima de 5 indicam a presença desses construtos 

nas cooperativas pesquisadas.  

No que concerne às tensões dinâmicas que representam a média das relações entre as 

Alavancas de Controle de Simons (1995), a média acima de 5 em todos os indicadores 

demonstra a presença de tensão nas cooperativas. Como todos os índices relativos às tensões 

tiveram média entre 5 e 6, pode-se considerar que há uma tensão considerada entre moderada e 

alta. Isso posto, seguir-se-á ao próximo passo das verificações, referente à análise do modelo 

de mensuração. 

 

4.2.1 Modelo de mensuração 

 

Ao trabalhar com a MEE, existe uma série de procedimentos a serem realizados com o 

objetivo de testar a adequação do instrumento e do modelo de caminhos. O primeiro deles é a 

análise do modelo de mensuração (Ringle et al., 2014), em que é testada a correlação entre os 

indicadores e os construtos latentes do modelo, ou seja, permite-se identificar o ajuste adequado 

entre teoria e dados e se os indicadores utilizados são viáveis para o teste dos constructos 

latentes (Nascimento & Macedo, 2016). 

Nesses termos, a análise do modelo de mensuração consiste em verificar alguns 

elementos, a exemplo do alfa de Cronbach, baseado na correlação entre variáveis e que mede a 

consistência interna do modelo; e da CC, mais adequada aos modelos PLS por priorizar a 

confiabilidade de cada variável individualmente (Ringle et al., 2014). Esses dois índices visam 

testar a confiabilidade do questionário.  

Outro elemento a ser analisado é a AVE, que indica como cada variável se correlaciona 

com os respectivos construtos. Em outras palavras, ela mostra quanto, percentualmente, os 

indicadores utilizados para medir uma variável latente são capazes de explicá-la (Nascimento 

& Macedo, 2016). 

 

 

 

Tabela 2  

Modelo de mensuração 

  Alfa de Cronbach Confiabilidade Composta AVE 

DE 0.956 0.962 0.680 

DM 0.884 0.911 0.632 

LG 0.909 0.930 0.688 

SG 0.929 0.942 0.646 

TCR 0.948 0.963 0.866 
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TID 0.971 0.977 0.875 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

DE = Desempenho Estratégico; DM = Dominação; LG = Legitimação; SG = Significação; TCL = Tensão entre 

sistemas de Crenças e Limites; TID = Tensão entre sistemas de controle Interativos e Diagnósticos. 

 

Como os valores considerados ideais para o alfa de Cronbach e a CC estão acima de 

0,700 e os valores adequados para a AVE ficam acima de 0,500, pode-se citar, a partir do 

exposto na Tabela 2, que o presente instrumento de mensuração é adequado para a medida das 

variáveis latentes, ou seja, possui confiabilidade para o teste de relações.  

O passo subsequente, ainda na análise do modelo de mensuração, é a análise da validade 

discriminante. De acordo com Nascimento e Macedo (2016), ela visa medir o quanto um 

construto é empiricamente diferente dos demais presentes no modelo, o que implica dizer que 

determinada variável latente é a única capaz de captar determinado fenômeno. 

A medida dessa validade é feita com o critério de Fornell e Larcker (1981), por meio da 

confrontação da raiz quadrada da AVE de cada constructo com a correlação de Pearson das 

variáveis. Para considerar que um modelo apresenta validade discriminante, as correlações de 

Pearson precisam ser inferiores ao quadrado das AVEs, o que indica que uma variável está mais 

correlacionada com ela própria do que com as demais. Na Tabela 3 são apresentados os 

resultados da validade discriminante obtida nessa pesquisa. 

 

Tabela 3 

Validade discriminante 

  DE DM LG SG TCR TID 

DE 0.825          
DM 0.739 0.795        
LG 0.706 0.837 0.829      
SG 0.713 0.763 0.817 0.804    
TCR 0.478 0.519 0.583 0.549 0.931  

TID 0.670 0.727 0.763 0.812 0.643 0.935 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

DE = Desempenho Estratégico; DM = Dominação; LG = Legitimação; SG = Significação; TCL = Tensão entre 

sistemas de Crenças e Limites; TID = Tensão entre sistemas de controle Interativos e Diagnósticos. 

 

A Tabela 3 permite inferir se o modelo apresenta problemas de validade discriminante. 

Esses problemas ocorrem pelo fato de uma variável apresentar maior correlação com outro 

constructo latente do que consigo mesma. Dificuldades no modelo foram encontradas na 

relação entre as variáveis dominação e legitimação e entre significação e tensão, em se tratando 

dos controles interativos e diagnósticos. 

Ringle et al. (2014) asseveram que, quando isso acontece, é preciso corrigir o modelo, 

ao eliminar as variáveis que apresentam alta correlação em dois constructos diferentes. Isso 
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deve ser feito uma a uma, excluindo-se uma única variável – a que apresenta menor diferença 

entre as cargas cruzadas dos dois constructos – e rodando novamente o modelo, até se chegar 

em um ponto de modelo totalmente ajustado. 

No presente estudo, a primeira variável a ser eliminada possui maior correlação entre os 

constructos dominação e legitimação. Ao analisar a tabela de cargas cruzadas, encontrou-se a 

variável DM1 (Dominação 1) com maior correlação entre os constructos, a qual foi excluída; 

em seguida, rodou-se novamente o modelo – o resultado é apresentado na Tabela 4 

 

Tabela 4 

Validade discriminante após o ajuste 

  DE DM LG SG TCR TID 

DE 0.825          
DM 0.735 0.798        

LG 0.706 0.795 0.829      
SG 0.713 0.740 0.817 0.804    
TCR 0.479 0.500 0.583 0.549 0.931  

TID 0.670 0.710 0.763 0.812 0.643 0.935 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

DE = Desempenho Estratégico; DM = Dominação; LG = Legitimação; SG = Significação; TCL = Tensão entre 

sistemas de Crenças e Limites; TID = Tensão entre sistemas de controle Interativos e Diagnósticos. 

 

Conforme a Tabela 4, o problema de validade discriminante entre as variáveis 

dominação e legitimação foi corrigido, mas ele permaneceu nas variáveis significação e tensão 

entre controles interativos e diagnósticos. Ao analisar as cargas cruzadas, foi identificado que 

a variável com maior correlação entre os dois constructos era SG2 (Significação 2), a qual foi 

excluída – após rodar novamente o modelo, produziu-se o resultado presente na Tabela 5: 

Tabela 5  

Validade discriminante após todos os ajustes 

  DE DM LG SG TCR TID 

DE 0.825          
DM 0.735 0.798        
LG 0.706 0.795 0.829      
SG 0.717 0.739 0.810 0.802    
TCR 0.479 0.500 0.583 0.529 0.931  

TID 0.670 0.710 0.763 0.794 0.643 0.935 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

DE = Desempenho Estratégico; DM = Dominação; LG = Legitimação; SG = Significação; TCL = Tensão entre 

sistemas de Crenças e Limites; TID = Tensão entre sistemas de controle Interativos e Diagnósticos. 

 

Com a adequação da validade discriminante do modelo, pode-se inferir que ele se 

encontra totalmente adequado para o passo seguinte, atinente à análise do modelo estrutural ou 

modelo de caminhos. 
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4.3 Modelo estrutural 

 

Após avaliar o modelo de mensuração, com os devidos ajustes, para concluir a 

confiabilidade e validade do instrumento e das variáveis utilizadas para estimar o modelo 

teórico, chega-se à segunda fase de MEE/PLS, a qual consiste na análise do modelo estrutural 

ou modelo de caminhos. Esse modelo retorna parâmetros que permitem inferir a consistência 

das relações entre as variáveis do estudo, e a primeira etapa é feita a partir da rotina 

Bootstraping do SmartPLS. 

Ao rodar essa rotina, o primeiro parâmetro a ser analisado é R², o mais comumente 

utilizado na medição do poder preditivo de um modelo estrutural (Hair Jr. et al., 2014). Segundo 

os autores, R² representa o quanto uma variável dependente pode ser explicada pelas 

independentes do modelo, das quais chegam setas no modelo.  

Hair Jr. et al. (2014) explicam que, quanto mais próximo de 1 for o valor do R², melhor 

é o poder preditivo do modelo. No entanto, não existe um valor considerado ideal para esse 

índice, uma vez que os valores vistos como válidos ou adequados podem variar de acordo com 

a área ou o tipo de estudo. 

Ringle et al. (2014), por sua vez, ponderam que, para estudos no campo dos negócios, 

valores de R² superiores a 0,3 representam um efeito grande da variável independente na 

dependente, podendo ser considerado adequado. Desse modo, verificam-se os valores do R² e 

do R² ajustados na Tabela 6: 

 

Tabela 6 

 R² e R² ajustado 

  R² R² aj. 

DE 0.617 0.587 

DM 0.508 0.493 

LG 0.597 0.585 

SG 0.631 0.620 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

DE = Desempenho Estratégico; DM = Dominação; LG = Legitimação; SG = Significação; TCL = Tensão entre 

sistemas de Crenças e Limites; TID = Tensão entre sistemas de controle Interativos e Diagnósticos. 

 

Ao adotar o critério estabelecido por Ringle et al. (2014), de 30% como valor, consegue-

se medir as relações a que se propõem, uma vez que não se obtiveram valores de R² abaixo 

disso. A variável de desempenho estratégico foi de 61,7%, o que, para o estudo em questão, 

que investiga um modelo teórico ainda não trabalhado por investigações anteriores, pode ser 

considerado altamente satisfatório. 
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Outro critério para avaliar a capacidade preditiva do modelo citado por Hair Jr. et al. 

(2014) é o Q². Segundo os autores, esse índice mostra se um modelo é capaz de realizar o que 

se espera dele, isto é, estimar as relações propostas. Para Ringle et al. (2014), o valor de Q² 

superior a 0 já indica que o modelo apresenta validade preditiva e, quanto mais próximo a 1, 

melhor é o modelo – modelos que alcançam o ponto 1 representam a realidade do fato 

pesquisado. Esse índice é extraído por meio do procedimento de blindfolding, a uma distância 

de omissão de 8.  

Os valores encontrados foram de 0,373 para a variável dependente de desempenho 

estratégico, 0,283 para dominação, 0,375 para legitimação e 0,376 para significação. Como os 

valores são superiores a 0, infere-se que as variáveis propostas apresentam o poder e a 

relevância preditiva, de modo que o modelo é viável para ser executado. 

Como todas as variáveis são válidas, parte-se para a próxima etapa da análise do modelo 

estrutural, referente à verificação das significâncias das relações entre as variáveis do modelo. 

Para isso é utilizado o recurso de boostraping, com mil repetições.  

 

4.3.1 Análise das significâncias 

 

Como o presente estudo pretende identificar a mediação das dimensões da TE 

(significação, legitimação e dominação) na relação entre as tensões dinâmicas inerentes ao 

sistema de controle gerencial por meio do modelo de Alavancas de Controle de Simons (1995) 

e o desempenho estratégico das cooperativas agropecuárias analisadas, é necessário 

operacionalizar três modelos distintos. No primeiro modelo, presente na Figura 13, verifica-se 

se há relação significativa direta entre as tensões dinâmicas e o desempenho estratégico, com 

os valores da estatística T. 
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Figura 13: Modelo de relação direta entre tensões e desempenho estratégico. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018).  

  

Na Tabela 7 há os valores de p que atestam a existência (ou não) de relação significativa 

entre as variáveis do modelo apresentado na Figura 9. 

 

Tabela 7  

Relação de significância do modelo 1 

  
Coeficiente 

estrutural 

Média da 

amostra 

Desvio-

padrão 
Estatística T Valores de P 

TCR  DE 0.081 0.098 0.070 1.154 0.249 

TID  DE 0.622 0.613 0.116 5.363 0.000*** 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

TCR = Tensão entre sistema de crenças e limites; TID = Tensão entre sistemas de controle interativos e 

diagnósticos; DE = Desempenho Estratégico. 

* = 10%; ** = 5%; *** = 1%. 

  

Na Tabela 7, pode-se perceber que os valores de P indicam uma relação significativa 

entre a variável relativa à tensão entre os sistemas de controle interativo e diagnóstico com o 

desempenho estratégico ao nível de 1%, enquanto a variável de tensão entre os sistemas de 

crenças e limites não apresentou relação significativa. 

Ora, diante dessa evidência, que demonstra que o conflito entre os sistemas mais 

formalizados exerce influência no desempenho, mas aquele relativo aos costumes da 

organização, não, é pertinente verificar a relação das próprias Alavancas de Controle que 

originaram as tensões, com vistas a identificar se as relações se mantêm semelhantes. Para tal, 

optou-se por rodar um modelo alternativo presente na Figura 14, em que são analisadas as 
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relações diretas entre as Alavancas de Controle de forma isolada com o desempenho estratégico, 

sem considerar as tensões inerentes. 

 

 

Figura 14: Modelo alternativo 1. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Vale constar que não foram constatados quaisquer problemas tanto no modelo de 

mensuração quanto no modelo estrutural (Figura 14). Nesse caso, foi calculado o bootstraping 

e se obtiveram as relações de significância apresentadas na Tabela 8: 

 

Tabela 8  

Significâncias do modelo alternativo 1 

  
Coeficiente 

estrutural 

Média da 

amostra 

Desvio-

padrão 
Estatística T Valores de P 

SCD  DE 0.377 0.387 0.190 1.979 0.048** 

SCI  DE 0.254 0.246 0.195 1.300 0.194 

SC  DE 0.088 0.082 0.155 0.567 0.571 

SR  DE 0.037 0.058 0.118 0.317 0.751 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

SCD = Sistema de Controle Diagnóstico; SCI = Sistema de Controle Interativo; SC = Sistema de Crenças; SR = 

Sistema de Limites; DE = Desempenho Estratégico. 

* = 10%; ** = 5%; *** = 1%. 

 

Resultados constantes na Tabela 8 confirmam os dados da Tabela 7, ao indicarem que 

apenas o sistema de controle diagnóstico apresentou resultado significativo, ou seja, no contexto 

do modelo alternativo 1, apenas o controle diagnóstico possui influência positiva sobre o 

desempenho estratégico. Contudo, o sistema de controle interativo obteve valor de P baixo, 

mesmo que não significativo – isso permite confirmar a influência da tensão entre os dois 

sistemas no desempenho das cooperativas pesquisadas. Por sua vez, os sistemas de crenças e 
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de limites não apresentaram resultado significativo, tendo gerado valores de P altos e 

coeficientes estruturais baixos, o que confirma a não significância da tensão entre eles. 

Esse resultado se assemelha aos achados de Pletsch, Lavarda e Lavarda (2016). Em um 

estudo de caso em uma cooperativa agropecuária, eles identificaram que os sistemas de crenças 

e limites não tinham impacto direto nas tensões dinâmicas, mas isso foi observado nos sistemas 

de controle interativo e diagnóstico. 

Por não serem controles altamente formalizados ou mesmo pelo fato de o uso não ser 

tão rígido e abrangente (Pletsch et al., 2016), os sistemas de crenças e de limites não impactam 

diretamente nas decisões dos gestores, sem efetividade na construção de estratégias e na tomada 

de decisões. Já os sistemas de controle interativo e diagnóstico, por serem mais formalizados e 

relacionados diretamente com a criação de estratégias nas organizações (Simons, 1995), 

impactam no desempenho estratégico (desempenho que se origina da aplicação de estratégias 

organizacionais), e isso se reflete na tensão dinâmica inerente aos dois sistemas, uma vez que, 

conforme indicado por Henri (2006), a tensão dinâmica entre as duas Alavancas de Controle 

contribui positivamente na criação de capacidades estratégicas nas empresas.  

Como o sistema de controle interativo se apresentou como não significativo no modelo 

alternativo 1, o desempenho estratégico emerge, sobretudo, da formalização das estratégias, ou 

seja, do controle aplicado à sua realização. Justifica-se também o sistema de controles 

diagnósticos que se mostra significativo, o que se alinha com os achados de Widener (2007), 

para quem o sistema de controle diagnóstico é responsável por apresentar as estratégias aos 

participantes da organização, coordenar a aplicação e busca por objetivos estratégicos, além de 

alinhar o comportamento dos indivíduos às metas. 

A partir do teste de relação direta entre as tensões dinâmicas e o desempenho estratégico, 

testa-se a existência da mediação entre tais variáveis pelas dimensões da TE de Giddens, ao 

adicionar as variáveis relativas às dimensões da teoria ao modelo – a confirmação ocorre se 

houver alteração na significância das relações encontradas a partir do teste de relação direta. 

Como, no teste direto, se encontrou resultado não significativo para a relação da tensão entre 

crenças e limites e o desempenho é significativo para a relação da tensão dos controles 

interativos e diagnósticos com o desempenho, espera-se um resultado contrário (o que foi 

significativo não o será e vice-versa) ou, ainda, uma ampliação do efeito verificado, para 

confirmar essa mediação. 

Variáveis relativas à TE refletem sobre a estrutura social componente das cooperativas 

pesquisadas, a saber: significação, que representa a comunicação entre os membros da 

organização; legitimação de ações e comportamentos; e dominação exercida por determinados 
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indivíduos em relação a outros, a partir da imposição de opiniões ou da criação de facilidades, 

ou seja, meios facilitadores da dominação que levam sujeitos a seguirem o modo de agir de 

outros. O modelo com a inserção dessas variáveis está na Figura 15: 

 

 
Figura 15: Modelo de mediação. 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

De fato, o modelo apresentado na Figura 15 reflete a relação direta das tensões com as 

estruturas sociais e a mediação entre as tensões e o desempenho por meio dessa estrutura. Os 

resultados da significância desse modelo são elencados na Tabela 9: 

 

Tabela 9  

Significância do modelo de mediação 

  

Amostra 

original 

Média da 

amostra 

Desvio-

padrão 
Estatística T Valores de P 

TID  SG 0.774 0.769 0.097 8.011 0.000*** 

TID  DM 0.663 0.668 0.100 6.620 0.000*** 

TID  LG 0.662 0.666 0.112 5.922 0.000*** 

DM  DE 0.374 0.392 0.145 2.583 0.010*** 

SG  DE 0.265 0.272 0.157 1.682 0.093* 

TCR  LG 0.157 0.153 0.122 1.286 0.199 

LG  DE 0.103 0.112 0.138 0.743 0.457 

TID  DE 0.097 0.060 0.169 0.573 0.567 

TCR  DM 0.074 0.078 0.104 0.705 0.481 

TCR  SG 0.031 0.037 0.109 0.289 0.773 
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TCR  DE 0.029 0.037 0.078 0.379 0.705 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

TID = Tensão entre sistemas interativos e diagnósticos; TCR = Tensão entre sistemas de crenças e limites; SG = 

Significação; LG = Legitimação; DM = Dominação; DE = Desempenho Estratégico. 

* = 10%; ** = 5%; *** = 1%. 

 

A partir das relações presentes na Tabela 9, pretende-se verificar primeiramente se 

existe relação de mediação entre as tensões e o desempenho estratégico pela estrutura social 

das cooperativas analisadas. Para isso, optou-se pela análise passo a passo dos caminhos, de 

Baron e Kenny (1986), a qual foi salientada por Vieira (2009). 

De acordo com esse método, verifica-se inicialmente se há uma relação significativa 

entre as variáveis independente (tensões dinâmicas entre as Alavancas de Controle) e 

dependente (desempenho estratégico) em um modelo sem a adição da variável mediadora. 

Conforme exposto anteriormente, sem a presença da variável mediadora, a tensão entre crenças 

e limites não apresentou significância para com a variável de desempenho, enquanto a tensão 

entre controle interativo e diagnóstico teve significância ao nível de 1%, com coeficiente 

estrutural de 0,622. 

O segundo passo para constatar a mediação verifica se as variáveis independentes 

possuem relação significativa com as mediadoras e se estas apresentam relação significativa 

com a variável dependente. Conforme a Tabela 9, a variável independente da tensão entre 

controles interativos e diagnósticos teve relação significativa ao nível de 1% com as três 

variáveis mediadoras do modelo, relativas à estrutura social – isso indica que a tensão possui 

relação sobre a constituição da ordem social, o que será melhor explorado à frente.  

Das três variáveis mediadoras inclusas no modelo, apenas duas apresentaram relações 

significativas com a variável dependente: dominação, ao nível de 1%; e significação, ao nível 

de 10%. Enquanto isso, a variável legitimação não apresentou relação significativa, o que 

permite inferir que ela não exerce relação de mediação entre as variáveis independentes e a 

dependente. 

A tensão entre crenças e limites, assim como no modelo sem a presença das variáveis 

mediadoras, não apresentou relação significativa com a variável de desempenho estratégico, 

além de não ter relações significativas com nenhuma das três variáveis de mediação. Isso 

reforça o fato de tal tensão não exercer influência sobre o desempenho estratégico, além de 

assegurar a inexistência de relação de mediação, pela estrutura social das cooperativas, entre 

ela e a dependente. 

Como a relação da variável independente possui tensão entre controles interativos e 

diagnósticos, e a variável de dependente desempenho estratégico deixou de ser significativa, 



74 

 

além da redução do efeito entre as variáveis, anteriormente de 0,622 para 0,097, presume-se o 

efeito de moderação na relação entre a variável independente e a dependente a partir das 

variáveis mediadoras de significação e dominação. Ademais, tal efeito não existe por meio da 

variável legitimação.  

Após a análise da relação de mediação é possível, a partir dos parágrafos anteriores e 

dos dados expostos na Tabela 9, iniciar a análise das hipóteses levantadas em conformidade 

com o referencial teórico utilizado na construção do trabalho. Ao relembrar os capítulos 

anteriores, foram levantadas cinco hipóteses de pesquisa, cada uma subdividida em tópicos ou 

sub-hipóteses relativos às relações apresentadas no estudo. 

As hipóteses H1 e a H2 versam sobre a relação direta entre as tensões dinâmicas e os 

demais constructos latentes do modelo. H1, especificamente, aborda a relação entre a tensão 

dos sistemas de crenças e limites com as variáveis de estrutura social e o desempenho 

estratégico. A partir dela, espera-se uma relação significativa e positiva. 

O teste dessas relações, feito pela ferramenta do bootstrapping e apresentado na Tabela 

9, demonstra que H1 deve ser rejeitada. A variável independente não apresenta nenhuma 

relação significativa no modelo, com relação às variáveis de mediação e à variável dependente. 

É evidente que a rejeição de H1, aliada aos dados expostos, permite rejeitar a hipótese H4, que 

versa sobre a mediação das variáveis de estrutura social entre a tensão de crenças e limites e o 

desempenho estratégico. Segundo o critério de Baron e Kenny (1986) utilizado para identificar 

a mediação, a inexistência de qualquer relação significativa no caminho indica a não mediação. 

Como justificativa para a rejeição de H1, retoma-se a citação de Pletsch et al. (2016) 

feita anteriormente, de que, em cooperativas (de acordo com os resultados específicos do estudo 

citado), a utilização dos sistemas de crenças e limites, por mais que exista (ver Tabela 5 do 

presente estudo), não ocorre de forma abrangente. Apesar de haver esses controles e de estarem 

inseridos na organização, eles não representam fator substancial para a tomada de decisões, 

uma vez que não existe uma aplicação rigorosa a ser seguida durante o processo decisório. 

Em sequência se analisa a hipótese H2, a qual versa sobre a relação da tensão entre os 

sistemas de controle interativo e diagnóstico com os demais elementos presentes no modelo. 

Diante da Tabela 9, considera-se plausível aceitar a validade de H2, por ter apresentado relações 

significativas ao nível de 1% com as estruturas de significação, legitimação e dominação, dando 

suporte para as sub-hipóteses H2a, H2b e H2c. A sub-hipótese H2d, por sua vez, não pode ser 

suportada no contexto do modelo com a inclusão das estruturas de significação, legitimação e 

dominação. No entanto, no modelo direto, sem a inclusão dessas estruturas, obteve-se resultado 

significativo ao nível de 1%, conforme a Tabela 11. Pela relação entre a tensão dos sistemas de 
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controle interativo e diagnóstico com o desempenho estratégico não ter apresentado 

significância estatística no modelo completo, não se elimina a possibilidade de aceitação à 

hipótese. 

Como o presente trabalho é um piloto do estudo da relação entre os elementos do modelo 

LOC e as dimensões da TE, não existem estudos que sirvam como base de confrontação dos 

resultados encontrados na análise de H2. Entretanto, com base no exposto ao longo do Capítulo 

2, pode-se inferir que a relação ocorre devido às características inerentes aos sistemas de 

controle interativos e diagnósticos, em comparação às dimensões da estrutura social.  

Conrad (2005) diz que uma das características da estrutura de significação é a interação 

entre os indivíduos. Ela resulta da comunicação entre os membros de um determinado sistema 

social, a partir de esquemas interpretativos que possibilitam o compartilhamento e a 

compreensão de conhecimentos. Ao analisar esse significado, pode-se perceber o alinhamento 

direto com o sistema de controles interativos, o qual é composto pelos mesmos recursos, como 

ferramentas formais para transmissão e comunicação do saber e interação entre os pares para a 

criação de estratégias e de uma linguagem comum.  

As estruturas de dominação e legitimação são alinhadas com mais proximidade ao 

sistema de controles diagnósticos. Elas buscam, respectivamente, estabelecer uma relação de 

poder entre os indivíduos, influenciando as ações deles; e implementar sanções a partir da 

aplicação de normas que uniformizam a conduta. Apesar de a estrutura de legitimação estar 

mais próxima à alavanca de limites, tanto ela quanto a estrutura de dominação podem ser 

enquadradas no contexto do controle diagnóstico. Tal alavanca de controle é focada em 

constituir regras claras a serem seguidas pelos membros da organização e são monitoradas pela 

alta gestão, com vistas a controlar a execução adequada. Assim, essas características  podem 

ser classificadas como sanções necessárias para concretizar a estrutura de legitimação e como 

facilidades da estrutura de dominação. 

Ao conhecer o alinhamento entre as estruturas sociais e as Alavancas de Controle, 

parece natural que a tensão inerente ao balanceamento destas influencie na constituição das 

estruturas. Isso possibilita a criação concomitante das três dimensões da estruturação. 

Já a hipótese H3 tem como ideia central verificar se a ordem social imbricada em uma 

organização pode influenciar na aplicação de estratégias. A Tabela 9 indica que as estruturas 

de significação e de dominação influenciam no desempenho estratégico. Vale ressaltar que a 

estrutura de dominação apresentou maior impacto sobre o desempenho devido ao coeficiente 

estrutural de 0,374, seguida pela estrutura de significação, ao nível de 10% e com coeficiente 

de 0,265. A estrutura de legitimação, por sua vez, não obteve significância estatística, de modo 
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a se inferir, ao menos no contexto do presente estudo, que tal estrutura não exerce influência 

sobre o desempenho estratégico das cooperativas. Desse modo, H3 pode ser parcialmente 

aceita, a validade das sub-hipóteses H3a e H3c é aceita por completo e H3b é rejeitada. 

Assim como em H2, não existem estudos anteriores que investigaram especificamente 

tal relação, a fim de permitir a comparação dos resultados. Contudo, as características inerentes 

às estruturas elencadas no referencial teórico explicam a razão dessas relações. 

O desempenho estratégico, de acordo com a métrica utilizada para mensurá-lo, consiste 

basicamente no sucesso da aplicação das estratégias formuladas pela gestão da organização. Tal 

métrica, baseada no estudo de Rajesh et al. (2012), se sustenta sobre a ideia de comunicação de 

planos e objetivos e do alinhamento das ações entre os membros da empresa.  

Ambas as características, essenciais ao desenvolvimento e à aplicação adequada das 

estratégias da organização, se misturam às noções de significação e dominação, uma vez que, 

para aplicar as estratégias e obter bons resultados, os membros da empresa devem estar focados 

em um sentido em comum (Rajesh et al., 2012). Isso também justifica o fato de a dimensão da 

legitimação não ter alcançado resultados significativos, pois o estabelecimento de normas e 

sanções para a ação pode dificultar o sucesso das estratégias devido ao “engessamento” delas, 

o que vai ao encontro da ideia da estrutura de significação. Mas a execução da estratégia exige 

limites, a exemplo do sistema de controle diagnóstico  e do sistema de limites. 

Diante dos resultados atinentes à mediação das estruturas sociais das cooperativas, 

inicia-se a análise das hipóteses H4 e H5. H4 versa sobre a existência de efeito mediador pela 

estrutura social na relação entre a tensão dos sistemas de crenças e limites e o desempenho 

estratégico. Como a relação entre a tensão de crenças e limites não havia apresentado resultado 

significativo no modelo de relações diretas e se manteve sem esse tipo de relação após a 

inclusão dos elementos da TE no modelo, não foi possível confirmar tal hipótese, de modo que 

H4 é rejeitada na integra, conforme apresentado na análise de H1.  

Por sua vez, H5, que abarca a relação de mediação pelas estruturas sociais entre a tensão 

dos sistemas interativos e diagnósticos e o desempenho estratégico, pode ser parcialmente 

suportada. Ela é aceitada parcialmente porque nem todas as estruturas apresentaram o efeito de 

moderação entre a tensão e o desempenho estratégico, de modo que algumas sub-hipóteses não 

puderam ser confirmadas. As sub-hipóteses H5a e H5c podem ser suportadas, uma vez que a 

significância em todas as etapas do caminho (relações) entre a tensão e o desempenho 

estratégico garante essa relação, de acordo com o passo a passo de caminhos elaborado por 

Baron e Kenny (1986). Por sua vez, a sub-hipótese H5b, que previa a mediação entre a tensão 

e o desempenho estratégico por meio da estrutura de legitimação, não pode ser suportada. 
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Uma possível explicação para esse resultado está no fato de os sistemas de controle 

interativo e diagnóstico, que geram a tensão aplicada, terem relação direta com as estruturas de 

significação e dominação, as quais contribuem para minimizar o efeito da tensão dinâmica sobre 

o desempenho estratégico e, por conseguinte, para otimizar o desempenho estratégico. As 

características dos sistemas, e da tensão inerente a eles afetam diretamente a constituição de 

tais estruturas, de modo que a ordem social gerada nesse contexto impacta sobre o sucesso da 

aplicação de estratégias na organização.  

De acordo com aspectos presentes na literatura, sobretudo Conrad (2005), como a 

estrutura de legitimação está mais ligada com os sistemas de crenças e limites e a legitimação 

também não apresenta influência estatística sobre o desempenho, considera-se plausível a sub-

hipótese relativa ao efeito mediador, em que a estrutura não se mostra como válida.  

Para sintetizar a análise das hipóteses, tem-se a rejeição total de H1 e H4, a aceitação de 

H2 e a aceitação parcial de H3 e H5 – a última se deve ao fato de as sub-hipóteses H2b e H5b, 

ambas relacionadas com a estrutura da legitimação, não terem se mostrado válidas. A partir 

dessas relações, toma-se como próximo passo a discussão dos resultados obtidos, sob a luz dos 

autores que trouxeram as bases de construção deste trabalho. 

 

4.4 Discussão dos resultados 

 

Análises estatísticas mostraram que as quatro Alavancas de Controle do modelo de 

Simons (1995) estão presentes nas cooperativas que fazem parte da amostra de pesquisa. Esses 

resultados se assemelham com os encontrados por Pletsch et al. (2016), mas há algumas 

distinções. No estudo em questão, os autores buscaram entender como as alavancas eram 

utilizadas na criação e gestão das tensões dinâmicas inerentes a elas em um estudo de caso 

aplicado a uma cooperativa. Os resultados determinaram que os sistemas de controle interativo 

e diagnóstico eram os mais importantes para a empresa e que os sistemas de crenças e de limites, 

apesar de existirem em um contexto formal, não eram aplicados na prática pela organização. 

Em contrapartida, as análises descritivas do presente estudo mostram que as alavancas 

(de crenças e limites) existem nas cooperativas analisadas, fator que coaduna com os 

pressupostos de Widener (2007). Para ela, mesmo que não haja uma aplicação aprofundada e 

focada desses sistemas nas empresas, sobretudo no processo de tomada decisório, tais sistemas 

fundamentam o desenvolvimento e a aplicação das duas outras alavancas (controles interativo 

e diagnóstico).  
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Com base em Widener (2007), essa afirmação pode ajudar a explicar o fato de a tensão 

dinâmica não ter proporcionado melhorias ou reduções no desempenho estratégico das 

empresas. Isso pode ocorrer por dois motivos: as cooperativas reconhecem os sistemas de 

controle como Alavancas de Controle diretamente relacionadas ao desempenho estratégico; ou 

os sistemas de controle, ao menos parcialmente, se comportam como elementos ativos. Mesmo 

que os componentes da alavanca de controle existam, eles funcionam mais como um 

direcionador para as demais alavancas do que como uma ferramenta de controle propriamente 

dito. 

De acordo com Simons (1995), as Alavancas de Controle nas organizações existem em 

conjunto, ou seja, todas as alavancas trabalham concomitantemente, e a oposição delas gera a 

chamada tensão dinâmica, que permite o balanceamento do uso dos sistemas e impede que a 

ênfase em um sistema específico comprometa os resultados organizacionais. Essa ideia de 

Simons (1995) se mostra alinhada aos resultados deste estudo, que evidenciou sistemas e 

tensões dinâmicas nas empresas. No entanto, esta pesquisa não objetivava apenas identificar a 

existência ou não das tensões, como também se elas impactavam na criação e manutenção da 

ordem social das cooperativas analisadas. 

Autores como Heinicke et al. (2016) abordam os SCGs como influenciadores da cultura 

organizacional, ao passo que outros pesquisadores, como Chenhall e Morris (1995) e Chenhall 

(2003), veem os SCGs como ferramentas orgânicas e ativas, capazes de influenciar e direcionar 

o comportamento dos indivíduos. Aqui, portanto, se sustenta a busca pela relação entre a criação 

de tensões dinâmicas e a estrutura social das cooperativas.  

Ao testar a relação entre as tensões dinâmicas inerentes às alavancas do modelo de 

Simons (1995) com as dimensões da TE, percebeu-se a relação entre tais constructos, 

confirmando, ao menos em parte, a visão de Chenhall (2003) de que os SCGs atuam diretamente 

sobre o comportamento dos indivíduos. Ora, quando se oferecem bases para estabelecer as 

estruturas de significação, legitimação e dominação a partir da aplicação dos SCGs e da tensão 

proveniente do seu uso equilibrado, é evidente que tais sistemas são capazes de interferir nas 

ações dos membros da organização, e é a partir disso que as estruturas sociais se formam 

(Macintosh & Scapens, 1990). 

Uma explicação mais detalhada das congruências entre o sistema LOC e as dimensões 

da TE pode evidenciar ao leitor a influência mencionada no parágrafo anterior. As definições 

das Alavancas de Controle e das dimensões estruturais se assemelham: por exemplo, se 

comparar o sistema de controles interativos conceituado por Simons (1995), em que se forma 

para criar uma linguagem comum na organização, focar a atenção dos atores organizacionais e 
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estimular o diálogo e a comunicação entre esses atores (Henri, 2006), pode-se perceber um 

alinhamento com a estrutura de significação abordada por Roberts e Scapens (1985) e 

Macintosh e Scapens (1990), em que se baseia na apresentação de esquemas interpretativos 

com o intuito de estabelecer a comunicação entre os membros de determinada sociedade e, a 

partir disso, desenvolver um significado comum, uma compreensão homogênea de certo 

fenômeno. 

Se considerar que um sistema de controle interativo pode atuar como um esquema 

interpretativo, a alavanca de controle se torna capaz de estabelecer a estrutura de significação 

em uma organização. O resultado significativo da relação entre a tensão do sistema de controle 

interativo e do sistema de controle diagnóstico no presente estudo proporciona suporte empírico 

a essa afirmação, uma vez que o sistema interativo desenvolve a interação e comunicação, 

enquanto o sistema diagnóstico possibilita a manutenção de um direcionamento uniforme para 

toda a empresa (Acquaah, 2013). 

A estrutura de dominação possui uma relação semelhante com o sistema de controle 

diagnóstico. Tal estrutura se baseia na criação de relações de poder (Busco, 2009), ao 

estabelecer facilidades (Macintosh & Scapens, 1990). Essas facilidades são os meios utilizados 

para influenciar os demais componentes do círculo social e determinar suas ações. Assim como 

no caso anterior do sistema interativo, também aqui se pode instaurar um paralelo entre a 

alavanca de controle do modelo LOC e o fator mediador da estrutura social, ao considerar que 

o sistema de controle diagnóstico pode ser utilizado como mediador de facilidades, ao instituir 

e monitorar metas que levam os membros da organização a seguirem as determinações da alta 

gerência. 

Fuchs (2003) também cita a necessidade dos recursos alocativos (materiais) e 

autoritários como necessários para estabelecer a relação formal de poder 

Essa relação também recebe suporte, ao mesmo tempo em que busca explicar a relação 

significativa e positiva entre a tensão dos sistemas interativo e diagnóstico e a estrutura de 

dominação. A dominação é criada por meio do sistema diagnóstico; no entanto, é necessário 

que o sistema interativo desenvolva a interação e comunicação, para que os gestores 

estabeleçam linguagem e compreensão comuns à organização e que possibilitem manter a 

relação de poder. 

A estrutura de legitimação aparenta estar mais ligada, em sua essência, às alavancas de 

crenças e limites. Segundo Conrad (2005), ela determina normas e obrigações morais, as quais 

constituem um conjunto de valores e ideias que regem a conduta social de um grupo (Englund 

et al., 2011). Tal definição se aproxima do conceito dos sistemas de crenças, que estabelece os 
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valores fundamentais das organizações (Heinicke et al., 2016); e o do sistema de limites, que 

instaura normas e limites a serem seguidos pelos indivíduos (Widener, 2007).  

Dada a proximidade nas definições teóricas da estrutura de legitimação e das alavancas 

de crenças e limites, esperava-se obter uma relação estatisticamente válida entre os dois 

elementos que abordam a tensão entre os sistemas e a estrutura social, uma vez que o uso 

balanceado de ambos deveria influenciar diretamente na criação da estrutura de legitimação. O 

resultado, apesar de apresentar um coeficiente estrutural maior do que o obtido na relação dessa 

tensão com as demais estruturas, não se mostrou estatisticamente válido, de forma que não se 

pôde suportar a relação entre a tensão e a estrutura. 

Em contrapartida, a relação da tensão entre os sistemas interativo e diagnóstico e a 

estrutura de legitimação foi estatisticamente significativa. Diante desses resultados, é 

necessário buscar uma explicação para o fato de uma relação, cujos constructos possuem 

definições teóricas alinhadas, não ter obtido resultado significativo, enquanto a relação com o 

constructo cujo alinhamento não é evidente obteve tal efeito.  

Tal explicação pode ser dada com base em dois resultados encontrados por estudos 

anteriores que já foram apresentados. Ao considerar os postulados de Pletsch et al. (2016) – por 

mais que os sistemas de crenças e limites existam de maneira formal, sem ser diretamente 

aplicados no dia a dia da organização, mas, mesmo assim,  são a base para a constituição dos 

sistemas interativos e diagnósticos (Widener, 2007) –, pode-se inferir que, por não serem 

diretamente aplicados no cotidiano das empresas e no processo decisório, essas alavancas não 

criam diretamente a estrutura de legitimação nas cooperativas. O fato de as convenções dos 

sistemas estabelecerem diretrizes para a constituição das Alavancas de Controle interativo e 

diagnóstico faz com que estas sejam responsáveis por determinar normas e condutas sociais. 

Considera-se esse resultado pode ser investigado com mais aprofundamento em pesquisas 

futuras. 

Os resultados permitem inferir que as alavancas do modelo LOC, sobretudo a interativa 

e a diagnóstica, podem interferir diretamente na construção da estrutura social das cooperativas 

pesquisadas e, por meio dessa relação, se buscou testar a influência das tensões mediadas pela 

estrutura social no desempenho. A relação de mediação significa que a existência das estruturas 

sociais nas empresas pode alterar a forma como o uso balanceado dos SCGs afeta o 

desempenho, em que consiste na medida do sucesso de aplicação das estratégias formuladas. 

Com base nos estudos de Henri (2006), Widener (2007) e Acquaah (2013), esperava-se 

uma relação significativa entre as tensões e o desempenho, além da relação de mediação 

conforme Macohon (2015). Os três primeiros autores carregam, como principais achados de 
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seus trabalhos, a influência das Alavancas de Controle na construção e aplicação de estratégias, 

além da criação de capacidades organizacionais – essas características são vinculadas à 

estratégia nas empresas. Já a relação de mediação é esperada, dado os resultados de Macohon 

(2015), para quem as dimensões da TE permitem à organização assimilar e aplicar os 

mecanismos de Contabilidade Gerencial. 

Em um primeiro momento, ao rodar o modelo com a relação direta entre as tensões e o 

desempenho, encontrou-se uma relação significativa da variável independente da tensão entre 

os sistemas de controle interativos e diagnósticos e com o desempenho estratégico. Contudo, 

ao incluir no modelo as variáveis relativas à TE, tal relação deixa de ser significativa, o que 

altera o tamanho do efeito percebido (coeficiente estrutural). 

De acordo com o passo a passo de caminhos, contudo, a relação de mediação tensão se 

mostrou válida para as variáveis significação e dominação, mas não para legitimação. Ao 

considerar os pressupostos por Macohon (2015), para quem as dimensões da estrutura atuam 

como meio para a organização assimilar as práticas de Contabilidade Gerencial, além da noção 

de Rajesh et al. (2012), em se tratando do desempenho estratégico como um meio para 

compreender a empresa, os objetivos e o que é necessário para alcançá-los, é possível inferir as 

razões válidas para a relação de mediação encontrada nas variáveis significação e dominação.  

Nesse entremeio, a confirmação de que as estruturas sociais afetam a forma como a 

tensão dinâmica se relaciona com o desempenho estratégico se refere às características dos 

elementos em questão. Como a significação e a dominação podem ser vistas como o resultado 

da aplicação prática das Alavancas de Controle interativo e diagnóstico, além do balanceamento 

desses sistemas por meio da tensão dinâmica – o que coincide com os postulados de Macohon 

(2015), para quem as estruturas assimilam os SCGs –, indica-se que a aplicação dos SCGs nas 

entidades constitui a estrutura social e, a partir dessa estrutura, os SCGs irão efetivamente afetar 

a aplicação das estratégias e, por conseguinte, o seu sucesso. 

Essa conclusão também permite inferir algumas razões para a legitimidade não se 

apresentar como mediadora, ou seja, não interferir na relação entre a tensão e o desempenho. 

Isso pode ser corroborado pelos achados de Rajesh et al. (2012), em que o desempenho 

estratégico é movido principalmente pela comunicação e troca de informações (significação) e 

pelo estabelecimento de diretrizes objetivas (dominação). 

As análises dos relacionamentos levam a uma reflexão sobre fatores mais profundos que 

se originam da TE. Giddens (2003) considera que todas as relações humanas constituem alguma 

relação de poder, ao passo que Busco (2009) assevera que a representação da aplicação da 

Contabilidade Gerencial por meio da TE indica um recurso de poder, em um sentido muito mais 
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amplo do que o poder mencionado como produto da estrutura de dominação. Essas ideias 

buscam amparo em Busco et al. (2006), em que o ser humano necessita de algum tipo de 

ordenamento para ser capaz de constituir uma ordem ou estrutura social, ou seja, a sociedade 

não consegue se estabelecer sem que haja um padrão de comportamento e ação pré-

determinado. 

Tal pensamento se mostra alinhado com os resultados do estudo, pois foi demonstrada 

a influência dos controles formais sobre a estrutura social. A rotinização, a comunicação e o 

estabelecimento de metas e objetivos se mostraram estatisticamente capazes de influenciar a 

construção das rotinas sociais, com influência sobre o desempenho estratégico das cooperativas 

analisadas.  

Análises anteriores sobre a TE, como as de Busco (2009) e Macohon (2015), 

demonstram que a Contabilidade Gerencial, mais especificamente os SCGs, constitui 

mecanismos utilizados para instaurar uma relação de poder. As estruturas sociais servem como 

meios de aplicação ou mesmo como o resultado prático da aplicação dos SCGs, especialmente 

os sistemas componentes do modelo LOC de Simons (1995). Indo além, a análise das tensões 

dinâmicas mostra que relações conflitantes de estabelecimento de poder se relacionam 

diretamente à construção dessas estruturas, uma vez que as tensões representam conflitos de 

interesses inerentes à aplicação das Alavancas de Controle. Estas, por sua vez, são determinadas 

pela alta gestão e seguidas pelos membros da organização. 

De fato, as interpretações ficam ainda mais contundentes com a análise do contexto do 

objeto investigado, uma vez que as cooperativas são entidades associativistas que prezam pela 

isonomia entre seus membros, mas também existem relações de poder determinadas pelas 

dimensões da estruturação social. Esse resultado se mostra interessante, mas o presente estudo 

não dispõe de meios para analisar as razões específicas de tal fato.  
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5 Conclusão  

 

Diante dos dados e discussões apresentados anteriormente, chega-se às conclusões deste 

trabalho, o qual buscou identificar a influência das tensões dinâmicas inerentes às Alavancas 

de Controle do modelo de Simons (1995) no desempenho estratégico de cooperativas 

agropecuárias, mediada pelas estruturas sociais componentes da TE de Giddens. Realizou-se 

uma pesquisa do tipo survey, aplicada às cooperativas agropecuárias brasileiras. O questionário 

foi formulado em escala Likert de sete pontos e obteve um total de 70 respostas válidas, 

enquanto o tratamento estatístico do trabalho foi feito por meio da MEE, pelo método PLS, o 

qual foi a base para a resposta aos objetivos da investigação.  

O objetivo geral do trabalho foi verificar o efeito mediador da estruturação social na 

relação entre as tensões dinâmicas e o desempenho estratégico. Isso ocorreu com a definição 

de uma série de objetivos específicos. 

O primeiro objetivo específico versa sobre a averiguação da existência das Alavancas 

de Controle pertinentes ao modelo LOC de Simons (1995). Esse objetivo foi operacionalizado 

por meio da análise descritiva dos dados disponibilizada pelo SmartPLS©. Todos os indicadores 

apresentaram médias superiores a 5. são considerar que 4 representava o ponto neutro, esse 

resultado infere que os sistemas de crenças, limites, controles interativos e controles 

diagnósticos estão presentes nas cooperativas analisadas. 

Enquanto isso, o segundo objetivo específico também se relaciona às Alavancas de 

Controle, tendo como diretriz a mensuração das tensões dinâmicas inerentes ao modelo LOC. 

Para o presente estudo, optou-se pela formulação de um índice, a partir dos resultados 

provenientes das Alavancas de Controle. Com tal opção, gerou-se um índice de tensão 

abrangente no que tange à tensão gerada pelo balanceamento dos sistemas. Questões voltadas 

à medição das tensões teriam um forte viés, sobretudo pelo fato de não poder abordar tensões 

que ocorrem nas organizações, na busca pelo equilíbrio das alavancas. 

A mensuração ocorreu a partir da criação de um índice médio para cada questão, 

tomando-se como ponto de partida os sistemas de crenças e controles interativos que formam 

tensão com os sistemas de limites e controle diagnóstico, respectivamente. Para isso, foi feita a 

média aritmética simples dos valores de todas as respostas dos dois sistemas que compõem cada 

tensão. A média simples foi a opção utilizada por expressar, de forma mais clara, a oposição 

entre os sistemas – valores maiores do que o ponto neutro indicam a existência de tensão, 

enquanto valores abaixo demonstram que não existe qualquer tipo de oposição. Após gerar tais 
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indicadores, foi feita a média dos valores referentes às tensões encontradas para cada questão 

dos sistemas de crenças e controles interativos. 

Convém salientar  que a construção dos indicadores de tensão dinâmica gerou médias 

superiores a 5 na análise descritiva. Isso permitiu inferir a existência de tensões inerentes aos 

sistemas nas organizações pesquisadas. 

Depois de ter alcançado os dois primeiros objetivos específicos, voltou-se a atenção ao 

terceiro, que versava sobre a abordagem da relação das tensões com as dimensões da TE. Essa 

meta específica se configurou na forma das hipóteses H1 e H2, as quais tratavam, 

respectivamente, da relação entre a tensão inerente aos sistemas de crenças e limites e as 

dimensões da estruturação; e da relação das tensões com o desempenho estratégico. A análise 

permitiu que se rejeitasse H1, pois a tensão entre crenças e limites não apresentou nenhuma 

relação significativa na modelo testado. 

Por sua vez, H2 foi aceita porque todas as relações relativas à tensão entre controles 

interativos e diagnósticos com as dimensões da estruturação se mostraram válidas, o que 

demonstra a relação entre o uso balanceado dos sistemas e a criação da estrutura social nas 

organizações pesquisadas. A relação entre a tensão e o desempenho estratégico, por sua vez, 

obteve resultados distintos nos modelos com e sem a presença das variáveis de estrutura, tendo 

sido a relação significativa no modelo sem as variáveis mediadoras e não significativa no 

modelo com esse tipo de variável.  

Resultados da análise de H2, quando confrontados com as informações presentes no 

levantamento teórico, permitem inferir uma relação de proximidade entre as alavancas e as 

dimensões da estrutura social. Por serem as alavancas um sistema de controle gerencial focado 

na estratégia, fato já consagrado na literatura por trabalhos como os de Henri (2006), Widener 

(2007) e Acquaah (2013), justifica-se a relação significativa da tensão entre os sistemas de 

controle interativos e diagnósticos. A tensão entre crenças e limites não apresentou resultado 

significativo, o que pode ser amparado pelo estudo de Pletsch et al. (2016), para quem, apesar 

de existirem as duas alavancas, elas não são amplamente utilizadas na construção e aplicação 

das estratégias e do processo decisório da organização. 

Quanto ao fato de a relação da tensão entre os controles interativos e diagnósticos deixar 

de ser significativa quando da inclusão das variáveis moderadoras, uma possível explicação 

busca amparo em Macohon (2015), o qual conclui em seu estudo que as estruturas sociais são 

um mecanismo para assimilar mecanismos de Contabilidade Gerencial nas organizações. Desse 

modo, como as estruturas são o produto da aplicação das Alavancas de Controle, as tensões 
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deixam de exercer uma influência direta sobre o desempenho, de modo que essa influência 

dependa da estrutura social.  

Também relacionada ao terceiro objetivo específico, a análise de H3 buscava identificar 

a relação entre as dimensões da estrutura e o desempenho estratégico. Essa hipótese foi 

parcialmente aceita, pois apenas a sub-hipótese relativa à relação da estrutura de legitimação 

não apresentou relação significativa com o desempenho. O amparo a essa relação vem de 

Rajesh et al. (2012), para quem o desempenho estratégico advém da comunicação, do 

compartilhamento de informações e do direcionamento de objetivos – ambas características são 

inerentes às estruturas de significação e dominação, respectivamente, as quais apresentaram 

relação positiva com o desempenho. Entretanto, os autores não afirmam que as condutas 

pessoais assumidas pelos membros da organização (legitimação) correspondam a um fator que 

afeta diretamente o desempenho estratégico. 

O quarto e último objetivo específico diz respeito à análise da existência ou não da 

mediação entre as tensões dinâmicas e o desempenho por meio das dimensões da Teoria da 

Estruturação. Ele foi operacionalizado por meio da construção das hipóteses H4 e H5, e o 

método utilizado para testar a existência da mediação é a análise passo a passo de caminhos, 

desenvolvida por Baron e Kenny (1986) e executada conforme Vieira (2009). Constatou-se que 

as estruturas sociais não interferem diretamente na relação entre a tensão entre crenças e limites 

e o desempenho estratégico. Por outro lado, as estruturas de significação e dominação se 

mostraram como mediadoras da relação entre a tensão de controles interativos e diagnósticos e 

o desempenho, ou seja, elas afetam de forma direta essa relação, como informado 

anteriormente. 

Após cumprir os quatro objetivos específicos propostos, buscou-se discutir os resultados 

provenientes da aplicação de tais metas. Nessa reflexão se percebe o alinhamento dos resultados 

da presente pesquisa com afirmações e resultados de outras investigações que abordaram as 

variáveis ora estudadas.  

Pode-se confirmar o alinhamento do uso balanceado das alavancas do modelo LOC de 

Simons (1995) com o desenvolvimento e a aplicação de estratégias. Também foi possível 

confirmar a relação existente entre os conceitos das Alavancas de Controle e do uso balanceado 

com a criação das estruturas de significação, dominação e legitimação (estruturação ou ordem 

social). Mediante a comparação dos resultados e discussões da presente pesquisa com as 

afirmações presentes na literatura, observa-se que as dimensões da TE, no contexto do 

relacionamento com a Contabilidade Gerencial – ou, no caso do presente estudo, com as 

Alavancas de Controle do modelo LOC –, são um mecanismo de poder. Este, por sua vez, 
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advém de recursos possibilitados pelos SCGs empregados por meio das alavancas, bem como 

da aplicação destes que geram as estruturas sociais e possibilitam, aos gestores das empresas 

pesquisadas, exercer influência e direcionar os membros das organizações. 

No entanto, a execução deste estudo apresentou algumas limitações, dentre elas a 

dificuldade em coletar os questionários devido à baixa aceitação de adesão por parte das 

cooperativas que foram objeto de estudo e a falta de estudos anteriores mais próximos a este, 

cuja comparação possibilitaria uma generalização dos resultados. Como isso não ocorreu, serão 

necessários novos estudos para ampliar os conhecimentos sobre o tema abordado. 

Como principais contribuições alcançadas nesta investigação, há o alinhamento das 

dimensões da TE com um modelo específico de estudo dos SCGs – as Alavancas de Controle 

propostas por Simons (1995) –, relacionamento até então não investigado empiricamente e 

explorado na literatura. Outra contribuição está na identificação de relações de poder, mesmo 

em organizações cujo escopo deveria ser voltado ao associativismo e mutualismo. Também se 

considera como contribuição o desenvolvimento de uma nova metodologia de mensuração das 

tensões dinâmicas, a qual poderá servir como base em outras pesquisas que abordem o modelo 

de Simons de forma quantitativa.  

Para as empresas que foram objeto de estudo, especificamente, a contribuição reside no 

fato de os gestores passarem a conhecer aspectos inerentes ao processo decisório das 

organizações, mas que, por uma série de motivos, podem passar despercebidos. Assim, as 

relações demonstradas pelos resultados obtidos permitem a eles um diferente ponto de vista na 

gestão das empresas, com o foco direcionado a fatores que tornem o processo e os resultados 

mais vantajosos e alinhados aos princípios e objetivos das cooperativas. 

Considera-se que os resultados deixam questões em aberto que podem ser respondidas 

em estudos futuros, ampliando o conhecimento e as contribuições sobre o tema abordado neste 

trabalho. A primeira sugestão é uma análise de correlação entre as Alavancas de Controle e as 

dimensões da estruturação, o que seria interessante porque a base teórica levanta a possibilidade 

de existência, mas não há uma comprovação empírica dessa relação. 

Outra sugestão é a identificação de relações de poder nas cooperativas. Nesta 

dissertação, tal aspecto  se mostrou intrínseco aos resultados, mas poderia ser aprofundado em 

um estudo qualitativo – buscar-se-ia, porquanto, entender não apenas a existência, mas as 

causas e o funcionamento dessas relações de poder baseadas na TE e nos sistemas de controle 

gerencial. Nesse sentido, uma pesquisa qualitativa acerca da relação entre as alavancas e as 

dimensões da TE também seria uma possibilidade de investigação futura, capaz de ampliar e 
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aprofundar os resultados presentes neste trabalho e levar à melhor compreensão do 

funcionamento dessa relação. 

Destarte, sugere-se a replicação do presente estudo em variados contextos e com 

diferentes populações de pesquisa, de modo a generalizar os resultados. Outra indicação 

concerne à análise estratificada por regiões do país e em diversos ramos de atividade. Essas 

propostas auxiliariam a ampliar o escopo teórico desta pesquisa, bem como permitiriam uma 

compreensão melhor do comportamento dos sistemas de controle gerencial na constituição da 

ordem social no Brasil. 
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