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RESUMO 

 
A presente pesquisa foi desenvolvida no intuito de investigar, sob a égide da Teoria 
Contingencial, a relação entre a estratégia organizacional, o estilo de liderança, as 
dimensões design e uso do orçamento de indústrias paranaenses e o desempenho. 
A Teoria Contingencial conferiu suporte à construção do corpo de relações 
estudado, subsidiando também o encadeamento dos pressupostos necessários à 
plenitude da observação aos fenômenos em análise. Assim, assumiu-se, como 
principal argumento, que a natureza do orçamento empresarial é contingente a 
determinados fatores, e que seu ajustamento (fit) implica no desempenho. A ênfase 
da pesquisa recaiu para dois fatores contingenciais: a estratégia organizacional e o 
estilo de liderança. A simbologia imanente aos Deuses gregos Apolo e Dionísio, 
proveu o delineamento da lógica pleiteada pelas variáveis investigadas, servindo 
como substrato às análises e interpretações dos achados da pesquisa. O orçamento 
foi estudado a partir de duas dimensões, o design (componentes orçamentários e 
participação orçamentária) e o uso (diagnóstico, interativo e disfuncional). O estudo 
é de caráter quantitativo, uma vez que empregou técnicas da estatística descritiva e 
de modelagem de equações estruturais para analisar os dados obtidos junto a 198 
indústrias paranaenses. A coleta de dados ocorreu por intermédio de um 
questionário estruturado, cujos respondentes foram profissionais atuantes direta ou 
indiretamente junto ao orçamento de suas empresas. Os achados da investigação 
suportam que a estratégia organizacional influencia o design do orçamento, e o uso 
diagnóstico, interativo e disfuncional desta peça gerencial. O estilo de liderança 
transacional influencia os componentes orçamentários e os três estilos de uso do 
orçamento, porém o mesmo não foi verificado para a participação orçamentária. Por 
seu turno, o estilo de liderança transformacional influencia os componentes 
orçamentários, a participação orçamentária e os usos interativo e disfuncional do 
orçamento. O estilo laissez-faire de liderança não se manifestou na amostra 
investigada. Evidências adicionais são fornecidas por esta investigação, já que o 
arranjo estabelecido entre o design, o uso e o desempenho do orçamento expressou 
que apenas o uso diagnóstico e o interativo influenciam o desempenho do 
orçamento empresarial. Dito isto, conclui-se que os elementos organizacionais 
concretos, o orçamento no caso em questão, são o reflexo de fatores subjetivos e 
que o melhor arranjo a ser edificado entre eles depende, principalmente, da 
percepção dos líderes e gestores quanto aos potenciais benefícios a serem 
desencadeados nesta relação. 
 

 

Palavras-chave: Orçamento empresarial. Estratégia organizacional. Estilo de 

liderança. Desempenho. 

 

 

 

 

 



9 

 

ABSTRACT 
 

This research was conducted in order to investigate, under the auspices of the 
Contingency Theory, the relationship between organizational strategy, leadership 
style, the design dimensions, and use of the budget of Paraná industries and their 
performance. The Contingency Theory supported the construction of the studied 
relations body, also subsidizing the chain of assumptions necessary for the fullness 
of observing the phenomena in question. Thus, it was assumed, as the main 
argument, that the nature of the business budget is contingent on certain factors and 
that its adjustment (fit) predicates the performance. The emphasis of the survey 
redounded for two contingency factors: organizational strategy and leadership style. 
The symbolism inherent to the Greek gods Apollo and Dionysus provided the design 
of logic pleaded by the investigated variables, serving as a substrate for analysis and 
interpretation of research findings. The budget was studied from two dimensions, the 
design (budget components and budget share) and the use (diagnosis, interactive 
and dysfunctional). The study is quantitative approach as it employed techniques of 
descriptive statistics and structural equation modeling to analyze the data obtained 
from 198 industries in Paraná. Data were collected through a structured 
questionnaire whose respondents were professionals directly or indirectly working 
with the budget of their companies. The research findings support that organizational 
strategy influences both the budget design and the diagnostic, interactive, and 
dysfunctional use, of this management piece. The transactional leadership style 
influences the budget components and the three styles of using the budget, but the 
same was not seen for budget participation. In turn, the transformational leadership 
style influences the budget components, the budget participation and interactive and 
dysfunctional use of budget. The laissez-faire leadership style is not expressed in the 
sample investigated. Additional evidence is provided by this research since the 
arrangement established between budget design, use, and performance expressed 
that only the diagnostic and the interactive use influence the business budget 
performance. Hereupon, we conclude that the concrete organizational elements, the 
budget in this case, are the reflection of subjective factors and that the best 
arrangement to be built between them mainly depends on the perception of leaders 
and managers about the potential benefits that can be triggered in this relationship. 
 

 

Keywords: Business budget. Organizational strategy. Leadership style. Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A tessitura da contabilidade gerencial se entrelaça ao contexto organizacional. 

Inevitavelmente, sua existência e seus pressupostos mostram-se associados às 

mutações da estrutura e processos organizacionais (WATERHOUSE; TIESSEN, 

1978; HOPWOOD, 1983; BURNS; VAIVIO, 2001). Sob influência positivista, o 

esforço intelectual de pesquisadores intercorreu a fim de pontuar a necessidade de 

adequação da estrutura organizacional ao seu ambiente, e como consequência, da 

adequação do sistema de contabilidade gerencial à realidade que se desvela 

(GORDON; NARAYANAN, 1984; ABERNETHY; BROWNELL, 1999). 

 A abordagem aos fenômenos organizacionais encontra-se em processo de 

desvinculação dos seus dogmas tradicionais. A consciência de que o contexto no 

qual as organizações operam é construído de forma não linear provocou a 

necessidade de mudanças nos princípios de teorias organizacionais (HOPWOOD, 

1978; SMITH; LEWIS, 2011). Assim, a teoria clássica de administração começou a 

ser contestada em decorrência de seu caráter estático de abordagem, como também  

em razão da descrença na possibilidade de adequação dos seus pressupostos aos 

distintos tipos de instituições (DONALDSON, 2007). 

 A transição da teoria clássica para a teoria organizacional moderna repercutiu 

na contabilidade gerencial (SATHE, 1978), no sentido de consolidar o seu papel 

como um conjunto de processos em curso, o que transcende a simples captura e 

registro de dados e informações (CHAPMAN, 1998). Por conseguinte, formas 

alternativas de gestão desencadearam o desenvolvimento de novos papéis para a 

contabilidade (BURCHELL et al., 1980; MIA; CHENHALL, 1994; AHRENS; 

CHAPMAN, 2007). Nesse recôndito, sucedeu a ruptura na concepção tradicional do 

sistema de controle gerencial, agora arquitetado de modo a também materializar as 

estratégias da organização (SIMONS, 1990; MERCHANT; OTLEY, 2007; 

FERREIRA; OTLEY, 2009). 

 Sob esta ótica, a incumbência do orçamento consiste em simbolizar as 

estratégias de forma a torná-las cognoscíveis aos membros da organização 

(MERCHANT, 1981); nesses termos, aceito como parte constituinte do planejamento 

e da estratégia de controle, sendo utilizado para avaliação de desempenho, redução 

de incerteza, comunicação de informações, motivação e instrumento de controle 

empresarial (SCHIFF; LEWIN, 1970; MERCHANT, 1981; EZZAMEL, 1990). O 
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orçamento mostra-se suscetível a receber influências, direta ou indiretamente, dos 

atores organizacionais, sendo factível inclusive estendê-las para o desempenho 

obtido por essa prática gerencial (SCHIFF; LEWIN, 1970).    

 As décadas de 60 e 70 foram marcadas por uma intensa busca pelo design1 

desejável do orçamento empresarial; a vertente comportamental de pesquisa foi 

representativa nesse processo (BROWNELL; MERCHANT, 1980). À época 

acreditava-se que a técnica de construção do sistema de controle gerencial fazia 

com que melhores níveis de desempenho fossem conseguidos (DELONE; MCLEAN, 

1992). Mais tarde, o foco investigativo das pesquisas dessa linha deslocou-se para o 

estilo de uso do sistema de controle gerencial (ABERNETHY; BROWNELL, 1999), 

recebendo motivações advindas de pesquisadores como Otley (1978) e Simons 

(1987, 1994, 1995). 

 Nesta direção, percebe-se uma predisposição dos pesquisadores do campo 

da contabilidade gerencial em valorizar estudos que contemplem elementos 

diretamente percebidos pelo observador externo.  Morgan (1984) pontua que os 

pressupostos adotados pelos pesquisadores impactam a forma como os fenômenos 

são percebidos e avaliados, contudo, fatores subjacentes a tais fenômenos podem 

ser negligenciados em razão da não compreensão de elementos abstratos. De modo 

análogo ao eterno conflito traçado entre dois deuses gregos, Apolo e Dionísio; não 

há construção efetiva de novos conhecimentos - ou sua reestruturação - sem que 

haja a percepção conjunta de elementos concretos e abstratos da realidade social. 

 Nas palavras de Nietzsche (1874, p. 27-45) " é a suas duas divindades das 

artes, Apolo e Dionísio, que se liga nossa consciência do extraordinário 

antagonismo, tanto de origem, como dos fins [...]". Na sequência o autor afirma que, 

"esses dois instintos tão diferentes caminham lado a lado, na maioria das vezes em 

guerra aberta, e incitando-se mutuamente para novas criações, sempre mais 

robustas, para perpetuar nelas o conflito desse antagonismo [...]". Tal conflito é 

amplamente referenciado na literatura gerencial, por simbolizar noções e sentidos 

                                                           
1 O design simboliza a dimensão técnica do sistema de controle gerencial ou de seus subsistemas, 
sendo o orçamento empresarial um deles. Cabe destacar que esse termo não foi traduzido da sua 
língua mãe, o inglês, em razão da multiplicidade de sentidos que apresenta. Logo, sempre que o 
termo for referenciado pode-se interpretá-lo como a estrutura, o desenho, e a "arte do fazer" do 
orçamento empresarial (ou do sistema de controle gerencial). 
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legitimados no ambiente organizacional, em termos de padrões e modelos (HANDY, 

1987). 

 Nietzsche (1874) esclarece que Apolo representa o domínio da razão sobre 

aspectos da natureza humana, os instintos. Porquanto, Apolo simboliza a 

concretização da racionalidade humana. Sob a ótica de Apolo, um conhecimento 

somente é aceito como válido quando representa elementos objetivamente 

percebidos, ou seja, deve ser uma consequência da racionalidade (HANDY, 1987). 

Já Dionísio, representa a irracionalidade e o domínio abstrato da natureza. Sob tal 

perspectiva, ainda que um conhecimento seja articulado com base em elementos 

subjetivos, ele pode ser aceito como pertencente ao mundo real (NIETZSCHE, 

1874). 

 A analogia aqui expressa intercorreu no sentido de propor uma reflexão 

quanto aos elementos abstratos que potencialmente influenciam o design e o uso do 

orçamento, refletido no sistema de controle gerencial. A técnica, ou a construção 

desse sistema, não existe em um universo segregado de fatores abstratos, como as 

estratégias e o estilo de liderança. Ou seja, não há possibilidade de estruturação de 

um sistema de controle gerencial sem que se possa idealizar o sujeito que o 

utilizará, da mesma forma como Apolo não conseguia existir sem Dionísio 

(NIETZSCHE, 1874).  

 As estratégias são traçadas no ambiente corporativo como meio de orientar 

as ações individuais para um determinado período de tempo (MINTZBERG, 1979). 

Destarte, a comunicação é apontada como o principal elemento de intercâmbio entre 

as estratégias delineadas e os atores organizacionais. Em vista disso, as estratégias 

demandam a gestão de um líder, ou seja, seu talento e habilidade para orientar os 

indivíduos a tomar decisões concernentes ao plano estratégico (PORTER, 1996). 

 O papel conferido ao líder vincula-se diretamente a sua capacidade de 

influenciar o comportamento de seus subordinados (BASS, 1990). Pesquisadores 

assinalam que o estilo de liderança relaciona-se à forma como o sistema de controle 

gerencial é utilizado nas empresas (FLEISHMAN; PETERS, 1962; HOPWOOD, 

1974) e há indícios na literatura de suas interferências no desempenho 

organizacional (BASS, 1985). Não obstante, o estilo de liderança dos gestores 

reflete na projeção de tal sistema (ABERNETHY; BOUWENS; VAN LENT, 2010); 

influenciando a mecânica de relacionamentos entre elementos que compõem a 

estrutura organizacional (MEYER, 1975). 
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 Os estudos de Fleisheman e Peters (1962), Schiff e Lewin (1970) Simons 

(1987, 1990, 1994), Govindarajan e Fisher (1990) Bass e Avolio (1993), Jung e 

Avolio (1999), Hansen e Van der Stede (2004) e  Oc e Bashshur (2013), sugerem 

que a estratégia organizacional e o estilo de liderança possuem potencial para 

interferir no orçamento das organizações industriais. É nesse contexto que a 

pesquisa em questão se pauta. 

 

 

1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

 A condescendência  com a necessidade de adoção do sistema de controle  

gerencial faz-se presente no discurso dos pesquisadores (ANTHONY; 

GOVINDARAJAN, 2008). Entretanto, percebe-se que a vinculação ideológica de tal 

sistema mostra-se tendenciosa a destacar tão somente a técnica, ou seja, a arte do 

fazer (SIMONS, 1987). Nesse momento os demais aspectos do sistema de controle 

gerencial são depostos em detrimento do fazer constituído, pleno e dominante. Ou 

seja, mesmo existindo um sistema de controle gerencial consolidado no ambiente 

organizacional o mesmo, pouco ou nada, poderia contribuir para a eficiência e 

eficácia das operações se seus dados fossem ignorados (HOPWOOD, 1974).  

 Ratificando a argumentação de Hopwood (1974), salienta-se que o sucesso 

desse sistema "depende não só da adequação das suas características técnicas 

para as circunstâncias organizacionais e ambientais específicas às quais se aplica, 

mas também da maneira em que os participantes da organização fazem uso da 

informação que ele proporciona" (OTLEY, 1978, p. 122, tradução nossa). Pelo 

exposto, é possível perceber que a forma como o orçamento é utilizado nas 

organizações é passível de influenciar o desempenho das informações por ele 

geradas. O papel conferido ao líder, nesse caso, concentra-se no direcionamento da 

equipe de trabalho para o uso desejado das informações advindas do orçamento.  

 Os indivíduos possuem suas próprias convicções acerca das possibilidades 

de desempenho econômico futuro (LUKKA, 1988). A comunicação de objetivos e 

metas a esses atores demanda habilidade dos líderes para identificar o simbolismo 

subjacente ao grupo e apropriar-se da linguagem internalizada (OTLEY; PIERCE, 

1995). Em vista disso, o orçamento pode ser empregado como um instrumento de 

diálogo entre os membros organizacionais (ABERNETHY; BROWNELL, 1999). 



20 

 

 O líder detém capacidade para desempenhar múltiplos estilos de liderança, e 

a opção por um determinado estilo dependerá da sua forma de tomada de decisões, 

percepção de autoridade, recursos disponíveis e personalidade (JANSEN, 2011). 

Ademais, a literatura gerencial é categórica ao afirmar que a interferência provocada 

pelo líder no comportamento individual é influenciada pelo seu estilo de liderança 

(YUKL, 2005). 

 O estilo de liderança retrata o conjunto de tendências de comportamento dos 

gestores, por essa razão, repercute na forma como esses apreendem e interpretam 

a informação e, como resultado usam o controle para influenciar o comportamento 

dos liderados (BROWNELL, 1983; ABERNETHY, BOUWENS; VAN LENT, 2010; 

JANSEN, 2011). Em adição, as crenças e valores internalizados pelas pessoas no 

ambiente de trabalho conferem um conjunto de símbolos e significados ao ambiente 

interno organizacional, assim o líder necessita compreendê-los para que possa 

orientar os indivíduos para a realização das estratégias organizacionais (WHIPP; 

ROSENFELD; PETTIGREW, 1989; PORTER, 1996).  

 A inserção de proposições sociológicas nos postulados da Teoria 

Contingencial, associada ao desenvolvimento de operações multinacionais pelas 

empresas, endossou estudos da estratégia como uma extensão da pesquisa em 

contingência (CHENHALL, 2006). Nessa linha argumentativa, Donaldson (2007) 

esclarece que o paradigma outorgado pela teoria contingencial implica a 

visualização das organizações como unidades em processo de adaptação a fatores 

internos e externos, os quais variam em função do ambiente no qual tais empresas 

estão inseridas.  

 A introdução dos pressupostos da teoria contingencial no campo da pesquisa 

organizacional e gerencial motivou pesquisadores ao aprofundamento teórico-

empírico acerca da natureza do ambiente que circunda as organizações (GORDON; 

NARAYANAN, 1984); uma vez que, sob tal lente teórica, assume-se como 

pressuposto que o ambiente exerce influências nas decisões dos atores 

organizacionais (DUNCAN, 1972).   

 A Teoria Contingencial legitima estudos da contabilidade gerencial 

principalmente no sentido de apontar fatores que possam impactar nas dimensões 

design e uso do sistema de controle gerencial das empresas (OTLEY, 1980; 

GORDON; NARAYANAN, 1984; CHENHALL, 2006, AGUIAR, PACE; FREZATTI, 

2009). A investigação de Bruns e Waterhouse (1975) pontuou que a estrutura das 
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organizações é delineada de modo a contemplar as mutações ambientais, tais 

como: tamanho, tecnologia, dentre outras. Os autores complementam afirmando que 

o orçamento sujeita-se a múltiplos aspectos da estrutura organizacional, sendo 

destacados três deles: centralização, autonomia e grau em que as atividades são 

estruturadas.  

Dito isto, pesquisadores advogam que os potenciais fatores situacionais 

devem ser investigados e controlados em pesquisas que envolvem amplo espectro 

de informações e controles gerenciais (CHENHALL, 2003). A partir destes 

pressupostos teórico-empíricos, têm-se a seguinte questão a ser investigada: Há 
relação entre a estratégia, o estilo de liderança, as dimensões design e uso do 
orçamento empresarial e o desempenho? 
 A investigação em questão requer uma análise interligada entre variáveis, 

pois assume que os fenômenos do campo de estudo dos sistemas e controles 

gerenciais são heterogêneos e complexos (FERREIRA; OTLEY, 2009). Ou seja, 

conjectura-se que a natureza da relação entre as variáveis em pauta (estratégia, 

estilo de liderança, orçamento e desempenho) é dinâmica e varia em distintos 

contextos; congênere à obra de Mia (1988). Nesses termos, o desempenho do 

orçamento é arranjado de modo a estabelecer um ajuste (fit) entre os fatores 

contingenciais e as dimensões design e uso do orçamento empresarial. 

 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 A seguir têm-se a especificação dos objetivos delineados para esta 

investigação, entendendo-os como norteadores do trabalho desenvolvido. 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Investigar, sob a égide da Teoria Contingencial, a relação entre a estratégia 

organizacional, o estilo de liderança, as dimensões design e uso do orçamento de 

indústrias paranaenses e o desempenho. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Com vistas a operacionalizar o objetivo geral, buscou-se sistematicamente:  

[1] identificar evidências teórico-empíricas (marco teórico) acerca dos elementos da 

estratégia e do estilo de liderança que possam influenciar o orçamento;  

[2] identificar o design do orçamento das indústrias paranaenses cadastradas na 

FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná, em 2013;  

[3] identificar o estilo de uso do orçamento das organizações estudadas (diagnóstico, 

interativo e disfuncional);  

[4] verificar as influências dos fatores contingenciais identificados sobre o design e 

uso do orçamento das empresas analisadas; e 

[5] analisar as influências das dimensões design e uso do orçamento empresarial 

sobre o desempenho dessa ferramenta gerencial (ajuste). 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 A arte da pesquisa, da investigação dos fenômenos sociais, da compreensão 

de significados através de lentes teóricas e metodológicas, envolve a desconstrução 

e a reconstrução de conhecimentos. Ou seja, os distintos momentos investigativos 

demandam, em muitos casos, a desconstrução de um conhecimento consolidado 

para a efetiva interpretação de fatos e análise de novas ideias. Por essa razão, um 

conjunto finito de fatores torna-se exíguo para expressar a totalidade das razões 

para o desenvolvimento de um estudo. Ainda assim, pode-se pautar o corpo de 

unidades (motivos) que desencadearam a presente investigação e que legitimaram 

suas buscas. 

  O estudo conjunto da estratégia, do estilo de liderança, das dimensões do 

orçamento e dos seus reflexos no desempenho torna-se oportuno frente ao potencial 

contributivo dessa temática (ABERNETHY; BROWNELL, 1999; CHONG; MAHAMA, 

2013). Embora ocorram relatos na literatura quanto a necessidade das habilidades 

intelectuais do líder para a condução das estratégias organizacionais (PORTER, 

1996), existem poucas evidências teórico-empíricas acerca dos impactos 

provocados pelo estilo de liderança no orçamento (BROWNELL; MERCHANT, 

1980), que é a ferramenta gerencial vinculada diretamente às estratégias. As 

estratégias, quando articuladas às práticas da contabilidade gerencial, 
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desencadeiam maiores chances para o alcance de melhorias no desempenho 

organizacional (BAINES; LANGFIELD-SMITH, 2003). 

 No domínio da contabilidade gerencial, Abernethy, Bouwens e van Lent, 

(2010) alegam que a forma como o estilo de liderança influencia o design e o uso do 

sistema de controle gerencial faz-se desconhecido aos pesquisadores. Para Otley e 

Pierce (1995), o estilo de liderança representa uma possibilidade para 

dimensionamento e compreensão das influências que o sistema de controle exerce 

sobre o modus operandi dos atores sociais, assim sua investigação é incentivada 

neste campo do conhecimento. 

 Ansari (1976) alerta quanto às implicações causadas  pelas variações 

orçamentárias no sentimento de sucesso ou de fracasso dos membros 

organizacionais. Adicionalmente, argumenta que tais dados potencialmente refletem 

na satisfação e na produtividade desses atores; nesse momento, o papel do líder é 

posto em evidência, uma vez que é o responsável por conduzir sua equipe para a 

consecução de melhores resultados. Ademais, Otley (1978) sugere que os líderes 

podem reagir de múltiplas formas frente às informações emanadas do orçamento, 

variando em razão do estilo de liderança desempenhado por ele. Tais argumentos 

demandam investigações acuradas para que se torne possível confirmá-los ou 

refutá-los, ou seja, apresentam-se como oportunidades de pesquisa.  

 A lente da teoria contingencial aproxima a realidade organizacional do 

contexto ambiental, donde emergem os fenômenos abstratos: estratégia e estilo de 

liderança (DUNCAN, 1972). Assim, a realidade empresarial é observada sob o 

prisma contingencial em razão da possibilidade de analisar, enquanto fatores 

contingenciais internos, os elementos que potencialmente influenciam o tecido 

organizacional. O sistema de controle gerencial insere-se nessa realidade, logo 

também sujeita-se à adaptação aos seus distintos fatores situacionais 

(WATERHOUSE; TIESSEN, 1978; OTLEY, 1980; CHENHALL, 2006). Tais 

considerações remetem ao discurso de Chapman (1997), pois o autor declara que a 

supressão de ideias de natureza contingente de contabilidade corresponde a um 

obstáculo ao desenvolvimento que o campo necessita. 

 O orçamento representa uma espécie de contrato estabelecido entre os 

atores organizacionais, edificado no sentido de maximizar o desempenho 

institucional (EZZAMEL, 1990); por essa razão, mostra-se suscetível aos efeitos 

provocados por forças organizacionais internas. O orçamento empresarial responde 
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e se adapta às pressões internas e externas, uma vez que suas oscilações são 

alternadas em conformidade com os fatores contingenciais que o circundam 

(ABERNETHY; BROWNELL, 1999), tornando pertinente a investigação das 

potenciais influências provocadas por elementos abstratos, de modo a ampliar o 

escopo investigativo das mutações percebidas nessa ferramenta gerencial. Não 

obstante, a tendência de incorporação de informações de natureza não financeira 

nos subsistemas de controle gerencial favorece o estudo conjunto de variáveis 

concretas e abstratas (MIA; CHENHALL, 1994). 

 A ampla pesquisa do orçamento provocou impactos positivos para o aumento 

da sua massa crítica (SCHIFF; LEWIN, 1970; BROWNELL; DUNK, 1991; DAVILA; 

WOUTERS, 2005), o que fez com que ele se destacasse no contexto internacional 

da pesquisa em contabilidade gerencial (COVALESKI et al., 2006). No campo 

prático, ou seja, sua efetiva adoção por empresas, evidências apontam múltiplos 

benefícios do seu uso para os negócios (HANSEN; VAN DER STEDE, 2004; FROW; 

MARGINSON; OGDEN, 2010). Em razão destes fatores optou-se por estudar o 

orçamento empresarial.  

   

 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 A amplitude e pluralidade dos fatores que podem influenciar o design e o uso 

do orçamento empresarial sinaliza a necessidade de arquitetar o escopo desta 

investigação. Considerando-se que a extensão deste estudo está concatenada ao 

mapeamento da literatura e à análise das evidências obtidas mediante investigação 

junto às empresas estudadas, a seguir explicitam-se as delimitações realizadas. 

 

[1] Quanto à revisão da literatura acerca dos fatores contingenciais: o quadro 

teórico desenvolvido para abordagem do orçamento empresarial apropria-se de 

preceitos da literatura teórico-empírica no tocante ao estilo de liderança e à 

estratégia. Em outros termos, a literatura contingencial subsidiou a construção dos 

significados, para esta pesquisa, concernentes ao estilo de liderança e à estratégia 

organizacional, funcionando como uma estrutura basilar para construção do corpo 

de relações investigado. 
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[2] Quanto ao modelo teórico da estratégia: Henderson (1989) advoga que a 

multiplicidade de paradigmas das ciências sociais desencadeia distintas abordagens 

de pesquisa e, consequentemente, gera múltiplos modelos para estruturação da 

estratégia organizacional. Indubitavelmente, a adoção de um modelo, ou tipologia, 

implica num determinado grau de abstração, suscitando a singularidade da 

sistemática edificada para capturar os fenômenos de uma dada realidade. Dito isso, 

destaca-se que a estratégia foi estudada com base na literatura contingencial, o que 

implica em compreendê-la como mecanismo utilizado pelas organizações para 

influenciar o ambiente. Assim, a possibilidade de posicionamento estratégico, pelas 

empresas, foi contestada e analisada sob a lente contingencial, resultando na 

percepção (no sentido de pressuposto) de que a orientação estratégica das 

organizações é delimitada de modo a fornecer respostas às pressões ambientais, o 

que não representa um fator limitante ao posicionamento estratégico (CHENHALL, 

2006). A tipologia proposta por Porter (1979, 1986) faz-se coerente com a pretensão 

desta investigação e por essa razão, optou-se por trabalhar com: estratégias de 

diferenciação de produto e de liderança de custo. 

 

[3] Quanto ao modelo teórico do estilo de liderança: o modelo teórico proposto 

por Bass (1990) é composto por duas categorias, liderança transacional e liderança 

transformacional.  Conforme exposto pelo autor, a liderança transacional elucida o 

líder cujo foco está em recompensas aos subordinados, pelo desempenho nas 

atividades, ou ainda, na inércia da tomada de decisão frente às demandas 

organizacionais; ao passo que, o líder transformacional influencia seus subordinados 

mediante seu carisma e estímulo intelectual, nesse caso a ênfase volta-se à 

motivação ao indivíduo e grupos de trabalho. Uma terceira dimensão, o estilo 

Laissez-faire, é posteriormente adicionada na literatura, sendo concebido como a 

ausência de liderança (EAGLY, JOHANNESEN-SCHMIDT; VAN ENGEN, 2003). A 

opção por tal quadro teórico deu-se em detrimento da possibilidade de associação 

ao modelo de Simons (1995) de Levers of Control, numa tentativa de estabelecer um 

contraste entre o estilo de liderança dos gestores e o estilo de uso do orçamento. 

 

[4] Quanto à abordagem da dimensão design do orçamento: o orçamento é um 

instrumento gerencial complexo, que detém potencial para ser investigado sob 

múltiplas perspectivas e paradigmas de pesquisa (COVALESKI; DIRSMITH, 1986). 
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Para a investigação em questão optou-se por abordá-lo sob duas dimensões: o 

design e o uso. O design foi definido em termos da dimensão técnica do orçamento, 

ou seja, simboliza a forma como o orçamento é projetado em âmbito empresarial; diz 

respeito, estritamente, à sistemática de construção do orçamento (premissas nas 

quais foi embasado, planos sistematizados, tipos orçamentários, entre outras 

questões). Em vista disso, definiu-se, com base nas pesquisas de Brownell e 

Merchant (1980), Kren (1992), Nouri e Parker (1998), Espejo (2008) e Kyj e Parker 

(2008), que o design do orçamento seria estudado em função de dois elementos: 

componentes orçamentários e participação orçamentária. Estudos, como os de 

Anthony e Govindarajan (2006), Frezatti (2000) e Espejo (2008) suportam a 

abordagem dos componentes orçamentários em termos de: premissas 

orçamentárias, previsão de cenários, planos (marketing/vendas, recursos humanos, 

investimentos no ativo permanente, produção, suprimentos e estocagem), 

demonstrações contábeis projetadas e modelos orçamentários. Por sua vez, a 

participação orçamentária representa o nível em que os gestores/líderes aceitam a 

participação de membros organizacionais no processo de construção do orçamento 

(GOVINDARAJAN, 1986; CHENHALL; BROWNELL, 1988; SHIELDS; SHIELDS, 

1998).  

 
[5] Quanto à abordagem da dimensão uso do orçamento: o uso do orçamento é 

explorado com base no modelo proposto por Simons (1995), Levers of Control. 

Neste modelo, o estilo de uso é segregado em: diagnóstico e interativo; assim, são 

estabelecidos os atributos necessários para classificação da forma como os 

gestores usam o orçamento, dentro dos parâmetros propostos pelo autor. O modelo 

de Simons (1995) recebeu críticas na literatura em função de não abordar o uso 

disfuncional do sistema de controle gerencial. A esse respeito, suposições variadas 

geram ceticismo quanto aos potenciais ganhos, ou implicações negativas, do uso 

disfuncional do orçamento (DAVILA; WOUTERS, 2005). Por essa razão, de modo 

complementar, optou-se por abordar o uso disfuncional do orçamento, conforme 

orientações de Tessier e Otley (2012) e Cugueró-Escofet e Rosanas (2013).  

 

[6] Quanto às organizações pesquisadas: as indústrias filiadas à FIEP foram 

selecionadas para coleta dos dados desta pesquisa. Essa triagem fez-se oportuna, 

uma vez que a investigação foi desenvolvida no Estado do Paraná, ampliando as 
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oportunidades de acesso às organizações cadastradas nessa instituição. Não 

obstante, o Paraná é o quinto Estado com maior produção industrial do Brasil e, em 

razão do impacto provocado na economia do país (IBGE, 2014), constatou-se que o 

estudo seria relevante para ampliação do conhecimento acerca da realidade 

cotidiana, em termos de gestão, das indústrias paranaenses. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-EMPÍRICO  
 
 
2.1 TEORIA CONTINGENCIAL E CONTABILIDADE GERENCIAL 

 A inserção dos pressupostos da teoria contingencial no âmbito da 

contabilidade data de meados da década de 70 (OTLEY, 1980). Chenhall (2003) 

esclarece que o questionamento da adequação dos sistemas de contabilidade 

gerencial aos distintos desenhos organizacionais motivou a busca por novos 

paradigmas, Otley e Berry (1980) questionaram as influências da complexidade na 

adaptação do sistema de controle em diferentes empresas, concluindo que um 

mesmo sistema somente será eficaz em organizações que tenham níveis similares 

de complexidade.  

 A teoria contingencial é tradicionalmente aplicada ao estudo de sistemas de 

controle gerencial (CHENHALL, 2003). Segundo o autor, ampla gama das 

investigações da contabilidade gerencial foram fundamentadas no paradigma 

contingencial com vistas a tentar compreender os fatores que possam influenciar a 

eficácia desse sistema, para tanto, pesquisadores investigaram os projetos que 

melhor se ajustam aos distintos fatores contingenciais. Sob essa lente teórica, 

assume-se como premissa que não existe um único sistema de contabilidade 

universalmente aplicável às organizações (OTLEY, 1980). Logo, o sistema de 

controle gerencial deve se adaptar às circunstâncias situacionais da empresa para a 

qual se destina (JONES, 1985). 

 O orçamento foi uma das primeiras ferramentas da contabilidade gerencial a 

ser investigada sob o prisma contingencial (BECKER, 1973). No entanto, à época o 

orçamento era qualificado apenas como um instrumento de controle de recursos 

direcionado ao provimento de informações financeiras para tomada de decisão. O 

autor destaca a força e a fragilidade do orçamento. A força em razão da 

possibilidade de controle tanto de recursos materiais quanto humanos, e fragilidade 

em função da sua dependência de atitudes humanas (uso condicionado à vontade e 

motivação das pessoas).  

 Bruns e Waterhouse (1975) ao estimarem a relação entre o uso do orçamento 

e a estrutura organizacional, obtiveram resultados semelhantes aos apresentados 

por Becker (1973), concluindo que o orçamento é contingente aos elementos da 

estrutura das instituições, sendo sumariados: centralização, autonomia e grau de 
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estruturação das atividades. Em período posterior, Flamholtz (1983) centrou-se em 

três elementos organizacionais: contabilidade, orçamento e controle. Segundo seus 

argumentos, a contabilidade e o orçamento não qualificam-se como instrumentos de 

controle das atividades, e sim, como elementos intrínsecos a uma determinada 

instituição, os quais subsidiam o funcionamento de um sistema maior.  

  À época do estudo de Gordon e Miller (1976), o interesse investigativo da 

academia recaía para o desenho desejável do sistema de controle gerencial, ou 

seja, para a projeção de um sistema de controle que provesse informações 

financeiras para a tomada de decisão eficaz. Os autores defenderam a urgência em 

agregar atributos ambientais, como também características vinculadas ao estilo de 

tomada de decisão dos gestores, para a concepção de sistemas de informações 

eficazes. Ainda nesse período, Tomassini (1976) propôs um framework, com base 

na teoria contingencial, que destaca a relevância da contabilidade no contexto dos 

recursos humanos, enfatizando o estilo de liderança. 

 Waterhouse e Tiessen (1978) evidenciam que estruturas organizacionais 

alternativas demandam distintos mecanismos de controle. Logo, há uma relação 

entre a estrutura das instituições e os sistemas de controle gerencial. Nesses 

termos, Birnberg, Turopolec e Young (1983) criticam a contabilidade em função do 

interesse demasiado em reduzir a incerteza mediante o estabelecimento de quadros 

de referência e soluções delimitadas pelo excesso de mensuração, sinalizando a 

necessidade de mudanças nas perspectivas investigativas dessa ciência. 

 Sob a lente da teoria contingencial, o sistema de controle gerencial das 

organizações deve ser adaptado aos fatores contingenciais2 característicos do 

ambiente (DRAZIN; VAN DE VEN, 1985). Essa é a essência da teoria contingencial, 

quando direcionada aos estudos da contabilidade gerencial (OTLEY, 1980). A 

adaptação tem suas origens na ideia de ajuste (fit) e por essa razão, há expectativa 

de que o ajuste (ou adequação) do sistema de controle gerencial proporcione 

desempenho positivo e que projeção adequada do sistema em pauta aumenta seu 

potencial de uso pelos tomadores de decisão (CHENHALL, 2003). Cabe destacar 

                                                           
2
 Os fatores contingenciais são abordados na literatura como variáveis às quais as organizações 

necessitam se adaptar, a fim de obter níveis elevados de desempenho (CHENHALL, 2003). Os 
termos "fatores contextuais", "fatores situacionais" e "variáveis intervenientes" são apontados no 
campo da pesquisa organizacional com igual significado designado para os fatores contingenciais 
(como se sinônimos fossem), em consonância ao discurso de Donaldson (2007). 
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que os fatores contingenciais variam em função das características das empresas e 

do ambiente no qual elas se inserem. 

  Nesses termos, não caberia a definição de Islan e Hu (2012) de que a teoria 

contingencial implica a compreensão do comportamento organizacional, e sim o 

posicionamento de Brown (2012), pois esse esclarece que a abordagem 

contingencial moderna orienta a investigação da percepção dos gestores (ou 

responsáveis por determinadas áreas), quanto a forma como os fatores 

contingenciais refletem na organização. Ou seja, os impactos gerados pelos fatores 

contingenciais são mapeados com base na visão dos gestores. 

 Otley (1980) enfatiza que a lente contingencial proporciona fundamentos 

teóricos para o mapeamento de elementos do sistema de contabilidade que 

possivelmente tenham associação à determinados fatores situacionais, 

demonstrando a correspondência adequada entre eles. A teoria contingencial aderiu 

à perspectiva funcionalista e sociológica para a composição de seus pressupostos, o 

que contribuiu para a investigação empírica do controle, do planejamento estratégico 

e do orçamento (COVALESKI, DIRSMITH e SAMUEL, 1996).  

 A teoria contingencial mostrou-se como um catalisador para o 

desenvolvimento de estudos da contabilidade gerencial (FISHER, 1996; 

ANDERSON; LANEN, 1999; GERDIN; GREVE, 2004; CHENHALL, 2003). As 

investigações pioneiras buscaram relacionar fatores contingenciais, como: a 

estrutura, estratégia, tamanho, tecnologia, ambiente e cultura, com os sistemas de 

controle gerencial e/ou as práticas da contabilidade gerencial (BRUNS; 

WATERHOUSE, 1975; GORDON; MILLER, 1976; WATERHOUSE; TIESSEN, 1978; 

GORDON; NARAYANAN, 1984; MERCHANT, 1984; GOVINDARAJAN, 1986); numa 

tentativa de moderar as influências, ou os efeitos interativos, dos referidos fatores no 

sistema de controle gerencial (BROWNELL, 1983).  

 Na visão de Chenhall (2006), os pesquisadores buscam subsídios nas 

investigações pioneiras como meio de tentar legitimar, também de estabelecer um 

conjunto lógico e coerente de argumentações, que o desempenho esperado do 

sistema de contabilidade gerencial depende da natureza dos fatores contingenciais 

que influenciam a organização para a qual foi desenvolvido.  Tais constatações são 

pontuadas nas seções seguintes. 
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2.1.1 Estrutura Conceitual da Teoria Contingencial 

 As teorias organizacionais subsistem num universo concatenado de ideias e 

reflexões, de cuja centralidade consiste no delineamento de quadros teóricos 

sustentados em uma filosofia da ciência (BURREL; MORGAN, 1979). O aparato 

teórico e filosófico das pesquisas científicas circunscreve-se no contexto de um 

determinado paradigma (KUHN, 1970). O autor acrescenta que a transição de um 

paradigma instituído para um novo paradigma consiste no reflexo do 

desenvolvimento natural da ciência, donde emergem novos conhecimentos.  

 A teoria contingencial originou-se num contexto de ruptura paradigmática, que 

ensejava novas percepções da realidade organizacional. Seus estudos precursores 

foram disseminados dentre as décadas de 60 e 70; todavia, já ao término da década 

de 50 encontram-se estudos desenvolvidos sob o prisma contingencial 

(DONALDSON, 2007; HANISCH; WALD, 2012). A teoria contingencial proporcionou 

um corpo robusto de conhecimentos para distintas ciências, ofertando uma nova 

perspectiva de análise para relações complexas em múltiplos ambientes. 

 Scott (1961) argumenta que a escola clássica ocupava-se quase que 

exclusivamente da estrutura formal das organizações, qualificando a estrutura como 

um meio para a articulação de relações sólidas entre as funções que emanam da 

hierarquia organizacional. Drazin e Van de Ven (1985) argumentam que a teoria 

contingencial instigou o questionamento do desenho tradicional das organizações, 

contestou seu caráter estático e seu poder de adaptação às múltiplas pressões 

contextuais. 

 Donaldson (2001) pontua que a partir dos postulados dessa teoria, as 

organizações passaram a ser percebidas como um processo adaptativo a fatores 

contingenciais. A teoria contingencial emergiu em contraponto à Escola Clássica de 

Administração (DONALDSON, 2007). Segundo o autor, os teóricos clássicos 

defendiam a existência de uma única estrutura organizacional ótima, cujo 

desempenho sempre atenderia aos níveis almejados. Tais ideias foram contestadas 

em função da sua baixa capacidade de resposta aos anseios das entidades 

modernas (MORGAN, 2009). 

 Logo, a teoria contingencial defende que as organizações necessitam ser 

compreendidas para além de universos estáticos, uma vez que estão inseridas em 

um contexto dinâmico de constantes interações ambientais (MORGAN, 2009). 
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Idealização essa que conjugou uma nova forma de interpretá-las, distanciando-se 

dos postulados da escola clássica de administração (HANISCH; WALD, 2012).  

 Para Donaldson (2007), ainda que seja possível abordá-la como uma 

unidade, de modo totalizante, os fundamentos teóricos dessa teoria foram 

construídos mediante desenvolvimento de múltiplos estudos, cujos enfoques 

recaíam para a análise de fatores contingenciais em cenários complexos. Por tanto, 

para o autor, o estágio evolutivo das pesquisas contingenciais possibilitou 

compreender o inter-relacionamento entre fatores contingenciais e aspectos 

singulares das empresas. 

 Para Drazin e Van de Ven (1985), seja visando o melhor desempenho e/ou a 

eficácia das operações, a teoria contingencial salvaguarda que as instituições devem 

buscar adaptação, tanto da sua estrutura quanto dos seus processos, aos diversos 

fatores situacionais que a circundam. Posto isto, ratifica-se que a abordagem 

contingencial tem como premissa a ideia de adequação (fit), o que pode ser 

simbolizado como a necessidade de ajustamento das "[...] suas estruturas a suas 

contingências, e isto leva à associação observada entre contingência e estrutura" 

(DONALDSON, 2007, p. 114).  

 Um dos princípios da teoria contingencial é que o desempenho da 

organização depende da efetividade do processo adaptativo aos fatores 

contingenciais (DRAZIN; VAN DE VEN, 1985). Nesses termos, o desempenho pode 

ser compreendido como um moderador da efetividade da adaptação ambiental 

(BOEKER; GOODSTEIN, 1991; MILLER, 1992). A sobrevivência das entidades é 

dita como dependente de ajustes bem sucedidos (EWUSI-MENSAH, 1981). 

O conceito de estrutura, conforme arguição de Donaldson (2007) se distende 

para os relacionamentos entre os atores organizacionais; assim, o síncrono de 

relacionamentos entre as pessoas no ambiente organizacional, envolve: [1] 

relacionamentos de autoridade e subordinação (como ilustrado no organograma da 

instituição); [2] comportamentos requeridos por normas e regulamentos; e [3] 

padrões adotados na tomada de decisão (centralização/descentralização, 

designação de poder e padrões de comunicação). Assim, percebe-se uma 

ampliação conceitual que possui potencial para facilitar a compreensão do corpo de 

relações que se fazem presentes nas instituições. 

As entidades desenvolvem suas atividades sob condições variáveis e na 

tentativa de compreender as interações entre organização e ambiente, os teóricos 
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contingenciais buscaram subsídios em teorias já desenvolvidas e consagradas na 

literatura (BROWN, 2012).  Nesse contexto reflexivo, faz-se oportuno destacar os 

preceitos oriundos da Teoria dos Sistemas, uma vez que seu escopo auxilia a 

compreensão dos fundamentos abstratos da teoria contingencial. Congênere a Kast 

e Rosenzweig (1972), a apropriação dos conceitos de sistemas ocorreu dentre 

pesquisadores de distintas ciências, com destaque para as ciências biológicas e 

sociais. Todavia, os autores argumentam que mesmo havendo a solidificação de 

pensamentos organicistas e holísticos, a aceitação do modelo sistêmico, no âmbito 

organizacional, ocorreu após a obra de William G. Scott.  

O domínio da teoria geral dos sistemas originou-se mediante concepções de 

organismos vivos, no campo da biologia (KAST; ROSENZWEIG, 1972). Conforme 

Brown (2012), o biólogo Ludwig von Bertalanffy é visto como o mentor da teoria 

geral dos sistemas; ainda segundo o autor, suas concepções foram deslocadas para 

as ciências sociais por meio da obra publicada por Katz e Kahn, em 1966. Sob esse 

olhar, destaca Brown (2012), existem duas possibilidades para compreensão das 

organizações: (i) como sistemas abertos ou (ii) sistemas fechados. A visualização 

das organizações como sistemas fechados ocorre de modo análogo à compreensão 

dessas como universos estáticos, ou seja, são vistas como independentes de seu 

ambiente (EWUSI-MENSAH, 1981).  

Na linha discutida por Kast e Rosenzweig (1972), a principal contribuição da 

teoria geral dos sistemas para a literatura gerencial foi a ruptura com o sistema 

fechado, até então dominante dentre as formas de conceber e compreender as 

organizações sociais. Tal teoria questionou a legitimidade do sistema fechado, 

apontando suas falhas para interpretação da realidade externa à organização. Além 

disso, introduziu conceitos até então desconhecidos pelos teóricos clássicos (seja 

em função da sua pouca aplicabilidade, à época de suas teorias, ou pelo descaso 

com o contexto das instituições). Em adição, e mesmo ressaltando a cautela 

necessária para esta concepção, Kast e Rosenzweig (1972) qualificam as 

organizações sociais como sistemas, de modo análogo a organismos vivos. Nesses 

termos, defendem ser possível compreender a organização como um sistema cuja 

simbiose de informações perpassa seus subsistemas e o ambiente externo.   

A contribuição de Lawrence e Lorsch (1972), para a compreensão das 

implicações da visão sistêmica das organizações, consiste em dois principais 

apontamentos. Para eles, a primeira noção representativa advinda da teoria dos 
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sistemas consiste na assimilação das relações de interdependência incorridas entre 

os elementos da organização; ao passo que, a segunda colaboração da teoria em 

questão trata da afirmação da capacidade adaptativa dos sistemas abertos, em 

outras palavras, da capacidade de auto modificação, em termos estruturais básicos, 

desses sistemas. 

Brown (2012) sustenta que a teoria dos sistemas interpreta as organizações 

como unidades complexas operando em um sistema aberto em constante interação 

com o ambiente, acrescentando que a administração exerce pouco controle sobre 

tais interações. Por conseguinte, a teoria dos sistemas influenciou a concepção de 

novas teorias, uma vez que seus apontamentos sobre os sistemas e suas interações 

desencadearam a construção de relações singulares, demandando a construção de 

novos pressupostos e suposições para os fenômenos organizacionais.  

Scott (1961) delineou uma espécie de estágio evolutivo das teorias 

organizacionais, ressaltando que a filosofia compreendida, à época de seu estudo, 

como Teoria Moderna Organizacional afirma que as organizações devem ser 

analisadas e interpretadas como sistemas; somente assim haveria possibilidade de 

compreendê-las em sua totalidade. A abordagem sistêmica sugere, segundo Kast e 

Rosenzweig (1972), três níveis de análise das organizações, sendo eles: (1) 

ambiente, (2) organização social como um sistema e (3) nível dos subsistemas. 

Pelo exposto, depreende-se que o ponto de encontro entre a teoria dos 

sistemas e a teoria contingencial ocorre na idealização sobre o ambiente, sua 

complexidade e intervenção nos sistemas. A teoria contingencial é retratada por 

Brown (2012) como uma grande lente teórica, originada mediante condescendência 

aos princípios de sistemas abertos, que se sobressaiu em razão dos ideais de 

adaptação organizacional ao ambiente. À luz dessas considerações, ratifica-se que 

a teoria contingencial estabelece um novo paradigma investigativo, para o estudo da 

estrutura organizacional e, embora tenha suas origens delimitadas pela teoria dos 

sistemas, seu corpo teórico foi construído a partir do desenvolvimento de múltiplos 

estudos (DONALDSON, 2001). 

 

 

2.1.2 Fatores Contingenciais  

A literatura aponta os estudos de Woodward (1958, 1965), Burns e Stalker 

(1961) e Lawrence e Lorsch (1967), como os pioneiros no processo de 
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desenvolvimento dos fundamentos teórico-empíricos da teoria contingencial. Tal 

evidência é baseada nos achados do estudo bibliométrico realizado por Hanisch e 

Wald (2012), os autores analisaram uma amostra de 1.622 artigos, os quais 

apresentavam a teoria contingencial como pilar de suas construções. Contudo, há 

pesquisadores, como Donaldson (2007), que também apontam esses autores como 

pioneiros no campo da teoria contingencial. 

Ainda que haja uma intensificação de trabalhos relacionando os fatores 

contingenciais, estrutura, meio ambiente, incerteza e tecnologia, fatores contextuais 

adicionais tem recebido destaque crescente nos estudos organizacionais 

(HYVÖNEN, 2007). O autor defende que as entidades necessitam acompanhar as 

mudanças incorridas em seu contexto de atuação, mediante adoção de novas 

estratégias, e que o reflexo direto dessas mudanças consiste nas influências 

recebidas de novos fatores. 

As obras pioneiras originaram o conceito da teoria contingencial mediante 

delineamento de pressupostos, e posterior estimação, acerca do impacto do 

ambiente sobre a organização, fato esse que implicou na noção de incerteza 

(DOWNEY; HELLRIEGEL; SLOCUM JÚNIOR, 1975). Ademais, consolidaram a ideia 

de que existem múltimplas formas de estruturar as organizações, a depender de seu 

ambiente (HANISCH; WALD, 2012). O QUADRO 1 resume obras influentes no 

campo da teoria da contingência estrutural.  
Fonte Contingências 

Woodward (1958, 1965) Tecnologia (sistema de produção) 

Burns e Stalker (1961) Estabilidade Ambiental (taxa de mudança tecnológica e de 
mercado) 

Chandler Jr. (1962) Estratégia (grau de diversificação) 
Lawrence e Lorsch 
(1967) 

A incerteza ambiental (taxa de inovação de produtos, 
mudanças no mercado e/ou tecnologia de processos) 

Perrow (1967) 

Tecnologia (características de tarefa: rotina, engenharia, arte, 
não rotineiras), estrutura organizacional (instituição de 
socialização, agência psiquiátrica de elite, instituições de 
custódia, escola de aprendizagem programada) 

Thompson (1967) Incerteza ambiental, interdependências entre tarefas / 
operações/ recursos 

Mintzberg (1979) 

Características organizacionais (idade, tamanho), tecnologia 
(regulamento, sofisticação) ambiente (complexidade, 
hostilidade, estabilidade, diversidade de mercado); poder 
(poder interno, controle externo) 

       QUADRO 1 - Panorama das pesquisas em teoria contingencial 
        FONTE: Adaptado de Hanisch e Wald (2012) 
 

A incerteza da tarefa tornou-se um elemento central no complexo de 

definições da teoria contingencial (DONALDSON, 2007); sendo qualificada como 
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uma variável ambiental. Segundo Duncan (1972), a incerteza ocorre em maior 

intensidade para as entidades que operam em ambientes dinâmicos e/ou 

complexos. O autor instaura sua linha de raciocínio argumentando que a incerteza 

torna-se um elemento central no processo de adaptação ambiental. 

Duncan (1972) identificou duas dimensões para o ambiente (tendo por base a 

percepção de atores organizacionais), as quais rotulou de: dimensão simples-

complexo, e dimensão estático-dinâmico. Esclarecendo que a dimensão "simples-

complexo" faz-se caracterizada em função do número de variáveis intervenientes 

que implicam, ou que devem ser ponderadas, na tomada de decisão. Ao passo que 

a dimensão "estático-dinâmico" refere-se ao grau em que tais variáveis 

intervenientes se mantêm, ou não, constantes ao longo do período, ou seja, 

corresponde ao grau em que ocorre sua mutação num continuum de tempo.  

As informações do ambiente externo são necessárias para a efetividade do 

planejamento e controle das operações (KHANDWALLA, 1972). Uma das possíveis 

razões para a relevância da incerteza no processo adaptativo das organizações 

repousa no fato de que as empresas evoluem mediante trocas com seu ambiente, 

ocorrendo o contrário quando do insucesso na manutenção dessa relação por seus 

elementos internos (EWUSI-MENSAH, 1981).  

Duncan (1972) compreende o ambiente como a junção de fatores físicos e 

sociais, que detém a capacidade de interferir na tomada de decisão dos indivíduos. 

Para o autor, em linhas gerais, o ambiente interno consiste nos fatores físicos e 

sociais controláveis pela organização, ao passo que os fatores físicos e sociais 

(relevantes) do ambiente externo são alheios ao seu controle e decisão. Downey, 

Hellriegel e Slocum Júnior (1975) destacam o ambiente como fator de maior 

relevância no escopo contingencial, uma vez que a noção basilar do modelo da 

contingência incide na percepção de que as variáveis ambientais influenciam o 

ajustamento das organizações.  

Já, Ewusi-Mensah (1981) enfatizou apenas o ambiente externo, sugerindo 

sua classificação em três estados, respectivamente: controláveis, parcialmente 

controláveis e incontroláveis. A partir de então, traçou uma sistemática para a 

identificação das características da informação demandada em cada estado, visando 

o direcionamento de atividades eficazes para cada um desses. 

A pesquisa de Gordon e Narayanan (1984) ampliou o conhecimento acerca 

das relações entre o meio ambiente, a estrutura e o sistema de informação de uma 
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organização, uma vez que inferiram que há uma relação entre as características das 

informações - apontadas como de maior importância pelos gestores - e a incerteza 

ambiental. Em síntese, os gestores buscam informações em conformidade com o 

grau de incerteza percebido.  

 Assumindo uma perspectiva contingencial, Govindarajan (1986) põe em 

discussão a questão da participação no processo orçamentário, por conseguinte, 

estimou os efeitos da incerteza ambiental no sistema orçamentário. Os resultados de 

sua pesquisa foram segregados em dois contextos: alta incerteza ambiental e baixa 

incerteza ambiental. Assim, no contexto de alta incerteza, efetivamente a ampliação 

da participação no processo orçamentário implica positivamente no desempenho e 

na redução da propensão dos gestores em criar folga orçamentária, ao passo que, o 

contrário é percebido em um ambiente de baixa incerteza. Inferências semelhantes 

são apontadas por Brownell e Dunk (1991). 

 Otley (1980) aponta a tecnologia como um dos fatores contingenciais mais 

enfaticamente estudado em sistemas da contabilidade gerencial. Nesta direção, 

Davis, Dibrell e Janz (2002) sugerem que a tecnologia da informação pode ser 

compreendida como um instrumento auxiliar para as estratégias competitivas, sendo 

que para eles o maior grau de adoção tecnológica repercute, indiretamente, no 

desempenho do negócio.  

 A tecnologia é um dos fatores contingenciais que fornece uma perspectiva 

homogênea para investigação conjunta da estratégia e do desempenho  

(HYVÖNEN, 2007). O autor declara que tais relações instigaram aprofundamento 

investigativo, sendo motivadas por um aumento substancial de investimento em 

tecnologia, despendidos pelas empresas; à vista disso, pesquisadores tentam 

verificar se o investimento em tecnologia de fato proporciona os retornos desejados. 

 Leonardi e Barley (2008) expõem um ponto de vista peculiar quanto a 

abordagem da tecnologia nos estudos organizacionais. Segundo revisão da 

literatura, a ênfase das pesquisas à essa data não se centrou na forma como os 

sujeitos utilizam a tecnologia posta à sua disposição no ambiente de trabalho, tão 

pouco em quais eram os padrões de uso do artefato, e sim, nas interações sociais 

ocorridas em função das tecnologias dispostas. Ou seja, as limitações da tecnologia 

foram postas em segundo plano, dentre os estudos por eles consultados. 

Complementam afirmando que a teoria contingencial implica em uma análise 

determinística da relação entre a tecnologia e a organização 
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  O estilo de liderança e a cultura organizacional vêm sendo apontados como 

fatores contingenciais emergentes (CHEMERS, 2000; OGBONNA; HARRIS, 2000; 

AVOLIO, 2007; THOMPSON; VECCHIO, 2009; ABERNETHY; BOUWENS; VAN 

LENT, 2010; WEBER; DACIN, 2011), servindo como temática em estudos que 

buscam compreender suas influências em distintos elementos das organizações, 

tais como: normalização, descentralização e as características do sistema de 

contabilidade gerencial (FIEDLER, 1966; CHENHALL, 2006; HAKONSSON et al., 

2012; VAN DE VEN; GANCO; HININGS, 2013). 

 A cultura organizacional, enquanto variável contextual mostra-se incipiente 

no campo dos estudos organizacionais (CHENHALL, 2006; HENRI, 2006), 

ocorrendo hesitações investigativas em discussões acerca de seu corpo teórico e 

escopo metodológico (BASKERVILLE, 2003; HOFSTEDE, 2003). Segundo Nath 

(1986), pesquisadores pleiteiam a inclusão da cultura, não de forma determinística, 

mas sim enquanto variável promitente para a construção de arranjos contingenciais. 

A condução de uma relação determinística entre a estrutura organizacional, os 

fatores contingenciais e, como reflexo, o desempenho, na visão de Bhimani (1999), 

dificultam a percepção das influências culturais subjacentes nesse arranjo, ou seja, 

resultam em inferências distorcidas da realidade organizacional. 

 A literatura tutela que a cultura organizacional é construída a partir do líder, 

mediante transposição de seus valores, crenças e suposições (HOFSTEDE et al., 

1990; SCHEIN, 2009). Em adição, Schein (2009) salienta que, uma vez constituída, 

a cultura determina as características necessárias ao líder e, embora não limite-se a 

tal, pode-se compreendê-las como o estilo de liderança. Porquanto, é possível 

assimilar que a cultura organizacional e o estilo de liderança interagem em meio ao 

ambiente interno da entidade (BASS; AVOLIO, 1993).  

 A cultura organizacional torna-se uma entidade particular no ambiente de 

trabalho, pois sustenta normas universalmente aceitas pelos atores organizacionais, 

por conseguinte, a ação de mudá-la faz-se uma tarefa complexa (HOFSTEDE, 

1994). O autor também relata que há a possibilidade de formação de subculturas 

organizacionais, cada qual demandando uma abordagem diferenciada do líder.  

Posto isto, traça reflexões que exigem cautela quanto a decisão de mudança na 

cultura organizacional, uma vez que a análise custo-benefício pode revelar que a 

alternativa prudente consiste em manter a cultura organizacional dominante. Não 

obstante, afirma que o gerenciamento da cultura demanda a figura do líder. 
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 Schein (2009) pontua que a cultura pode apresentar-se como um obstáculo 

aos planos estratégicos, isso quando as estratégias se sobrepõem às suas 

suposições, ou valores inegociáveis. Entretanto, como a cultura não é determinística 

há a possibilidade de mudanças contrárias às suas crenças (EFFERIN; HOPPER, 

2007). Os últimos autores conduziram uma pesquisa na qual a cultura 

organizacional é explorada como uma variável situacional. Para eles, a cultura 

permite a análise conjunta de fatores relevantes - como diferenças étnicas, histórias, 

políticas e relações comerciais - que produzem efeitos na forma como o sistema de 

controle gerencial é construído. 

 A medida que as empresas dos países asiáticos conquistavam novos 

mercados, sua cultura tornou-se objeto de interesse de pesquisadores (CHOW; 

SHIELDS; CHAN, 1991). Conforme relatado pelos autores, o sistema de controle 

gerencial dessas entidades foi objeto de investigação, pois havia interesse em 

transpô-lo para empresas de outras nacionalidades. Assim, conduziram um estudo 

motivados pelo desejo de esclarecer os efeitos da cultura e do controle gerencial 

asiáticos no desempenho de fabricação das empresas analisadas. Os resultados 

não rejeitaram a possibilidade de um sistema específico ser deslocado para outros 

países, mantendo níveis semelhantes de eficácia.  Todavia, as preferências culturais 

devem ser meticulosamente analisadas (O'Reilly; Chatman; Caldwell,1991).  

 O'Reilly, Chatman e Caldwell (1991, p. 510, tradução nossa) argumentam que 

semelhanças culturais ocorrem "quando as organizações estão em setores 

relativamente homogêneos e, portanto, têm tamanhos semelhantes, estruturas, 

níveis de maturidade tecnológica, configurações pessoais, exigências regulatórias e 

orientações", o mesmo não sendo constatado para organizações em setores 

distintos. Chow, Shields e Wu (1999) criticam estudos que analisam os sistemas de 

controle gerencial no contexto de múltiplas nacionalidades. Os autores perceberam 

certa displicência na literatura gerencial quando da análise da cultura sob a lente da 

teoria contingencial, destacando que a ênfase na cultura organizacional não excluí a 

necessidade de integrar os demais fatores contingenciais ao escopo da pesquisa 

dos sistemas de controle - o que nem sempre foi observável. 

 Van der Stede (2003), sob o prisma da teoria contingencial, analisa aspectos 

culturais em trinta e sete empresas, relacionando-os com os possíveis ajustes e 

adaptações realizados no  sistema de controle gerencial, concluindo que há a 

adaptação desse às especificidades da cultura nacional. 
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 Baird, Harrison e Reeve (2004) ponderaram dimensões culturais com a 

finalidade de avaliar o nível de utilização de práticas gerenciais em empresas 

Australianas. Segundo eles, ao comparar culturas organizacionais pode-se constatar 

certas semelhanças, ainda que exista um distanciamento geográfico entre as 

entidades. Assumindo os pressupostos da teoria contingencial, Henri (2006) pondera 

a relação entre a cultura organizacional e o sistema de mensuração de 

desempenho. O autor declarou que um dos principais atributos desse sistema, o 

uso, tem sido negligenciado dentre os estudos empíricos do campo. 

 A compreensão da cultura organizacional torna-se pertinente ao passo que as 

pessoas constroem um corpo complexo de relações. Às quais influem sobre o 

comportamento individual, mediante práticas compartilhadas (HOFSTEDE et al., 

1990). Acerca dessas questões, Dent (1991) investiga possíveis implicações da 

contabilidade na cultura organizacional. Conforme relato de Harrison e Mckinnon 

(1999), a dissipação dos mercados organizacionais e a consequente 

internacionalização das empresas, provocaram novas discussões para o campo dos 

sistemas de contabilidade gerencial. Na sequência, pontuam que o design desse 

sistema e seus respectivos atributos, se fazem condizentes com o cenário para o 

qual foram planejados, implicando na aceitação de elementos como a ideologia, 

valores e crenças dos atores organizacionais. Logo, sua transposição para outra 

cultura pode resultar em baixa aceitação por seus usuários.  

 Porquanto, faz-se interessante conhecer os indivíduos que operam no 

ambiente de trabalho como artifício para antever as plausíveis objeções ao design e 

uso do orçamento empresarial. A abordagem aos fatores contingenciais é finalizada 

com as reflexões acerca da estratégia e do estilo de liderança, discutidos a seguir - 

para melhor visualização das hipóteses teóricas da pesquisa. 

 

2.1.2.1 Formulação das Hipóteses Teóricas e Desenho da Pesquisa 

A discussão acerca das variáveis ambientais, em determinados pontos, 

entrelaça-se à estratégia, seus processos de desenvolvimento, formulação, 

conteúdo, modelos normativos e teorias (HOFER, 1975; ABERNETHY; BROWNELL, 

1999). Para Bourgeois (1980), a tomada de decisão estratégica qualifica-se como 

responsável pelo alinhamento entre organização e ambiente. A decisão estratégica 

destaca-se na sistemática de tomada de decisões das organizações, uma vez que 

corresponde à tomada de decisão em condições de incerteza (SCHWENK, 1984).  
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Sob condições de incerteza, as estratégias são formuladas em meio a 

impossibilidade de previsão dos fenômenos num dado horizonte temporal (CHILD, 

1997). Os resultados do estudo de Gosselin (2011) sugerem associação entre tais 

elementos (estratégia e incerteza ambiental) e a efetividade da implantação de 

sistemas inovadores de mensuração do desempenho auferido. 

Hofer (1975) advoga que as estratégias são delineadas em conformidade com 

os interesses organizacionais, os seus recursos (humanos, tecnológicos e 

financeiros), e circunstâncias ambientais, por tais razões, a formulação das 

estratégias demanda uma perspectiva contingencial; assim, as estratégias são 

traçadas em conformidade com as percepções dos gestores quanto aos riscos e 

ameaças do ambiente externo (BOURGEOIS, 1980).  

 A fim de conjecturar novas suposições, ou realizar uma releitura daquelas já 

exploradas, Subramaniam e Mia (2003) investigaram as relações entre os valores 

dos gestores e o design do sistema de controle gerencial, os autores concentraram-

se em um dos componentes desse sistema, o orçamento. Os valores dos gestores 

foram interpretados com base na inovação, sendo essa compreendida no contexto 

da estratégia. Segundo eles, os relacionamentos interpessoais consistem no reflexo 

dos valores e crenças dos indivíduos.  

Schwenk (1984) salienta que as capacidades cognitivas humanas podem 

resultar em ações insatisfatórias, ou não condizentes com nível de complexidade e 

ambiguidade das tarefas; o que tangencia o conceito de racionalidade limitada 

amplamente abordado em microeconomia (SIMON, 1959, 1980). Ainda segundo 

Schwenk (1984), pesquisadores recorrem a distintas abordagens - como da 

psicologia cognitiva e teoria da decisão - para compreensão das teias complexas 

que formam as decisões. As estratégias são formuladas em meio a escolhas e, por 

essa razão, há um crescimento no número de escolas do pensamento orientadas ao 

estudo do processo de escolhas estratégicas e formação de estratégias, que 

assumem noções como o da racionalidade limitada (MINTZBERG, 1990). 

Conant, Mokwa e Varadorajan (1990) advogam que inicialmente o interesse 

dos pesquisadores voltou-se para a análise da validade dos constructos da 

estratégia, mediante sua operacionalização nas instituições. Já Langfield-Smith 

(1997) averiguou a ocorrência de uma grande concentração de investigações cujo 

direcionamento recaiu para estratégias a nível da alta administração. O’Connor, 

Vera-Muñoz e Chan (2011) analisaram a relação entre forças competitivas do 
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mercado e o sistema de controle gerencial de empresas chinesas, especulando que 

empresas sujeitas a maior nível de concorrência atribuem maior relevância a esse 

sistema.  

No âmbito da teoria contingencial a estratégia representou um contraponto 

para o pressuposto de que as organizações são originadas e estruturadas em razão 

de suas contingências (CHILD, 1997). Agregada aos preceitos contingenciais, a 

estratégia representa uma noção diferenciada de ajuste organizacional, pontuando 

que o mesmo deveria ocorrer "[...] ao nível da empresa, em função da estratégia e 

design organizacional" (LEWIN; VOLBERDA, 1999, p. 519, tradução nossa). A 

estratégia, embora existam opiniões contrárias, não se assemelha aos demais 

fatores contingenciais, em razão de que "[...] não é um elemento de contexto, ao 

contrário, é o meio pelo qual os gerentes podem influenciar a natureza do ambiente 

externo [...]" (CHENHALL, 2003, p. 150, tradução nossa). 

Donaldson (1987) estudou a relação entre estratégia e estrutura, no intuito de 

compreender a dinâmica do processo de mudança na estrutura das entidades, 

sinalizando que existem várias dimensões factíveis para a investigação de ambos 

fatores contingenciais, sendo que sua abordagem recaiu para o grau de 

diversificação dos produtos (referenciando a estratégia), e relações de subordinação 

hierárquica (indicando a estrutura).   

A investigação de Gosselin (2011) segue essa mesma linha de raciocínio, 

incluindo a implantação de sistemas de mensuração de desempenho inovadores 

como um tema emergente em função dos múltiplos parâmetros para a compreensão 

do desempenho organizacional, tais como: medidas financeiras e não financeiras, de 

resultado e de processo. Fato esse já debatido por Hyvönen (2007), que declara o 

crescimento progressivo de métricas para a avaliação de desempenho, uma 

tentativa de torná-las condizentes com os múltiplos tipos de estratégias. 

 A teoria contingencial, segundo Chenhall (2003), referencia a estratégia como 

um fator situacional interno. Ademais, Henderson (1989) já destacava a estratégia 

como elemento responsável por influenciar as práticas gerenciais. Nesta direção, e 

assumindo-se as considerações de Hofer (1975); Child (1997); Baines e Langfield-

Smith (2003); Subramaniam e Mia (2003) e Hansen e Van der Stede (2004), têm-se 

a hipótese, H1. 

 H1: A estratégia organizacional influencia o design do orçamento. 
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 As estratégias originam-se em meio ao processo de planejamento estratégico, 

ou a partir das atividades empresariais e, em ambos os casos, a estratégia 

determina padrões que desencadeiam ações dos membros organizacionais 

(PORTER, 1986). Aliado a isso, Abernethy e Brownell (1999) afirmam que o estilo de 

uso do orçamento reflete a sistemática empregada pela alta administração para a 

transposição de estratégias - coordenação, comunicação, controle e recompensa - 

aos gestores de níveis hierárquicos mais baixos. Com base nesses argumentos têm-

se a hipótese, H2. 

 H2: A estratégia organizacional influencia o uso do orçamento. 
 

 Chemers (2000) advoga que a natureza complexa dos fenômenos implicou no 

monitoramento da figura do líder em meio a lente da teoria contingencial. Já na 

década de 70, Meyer (1975) estudou o reflexo da liderança sobre a estrutura 

organizacional. Kyj e Parker (2008) afirmam que o estilo de liderança exerce 

influências na participação dos membros organizacionais no orçamento, e o 

resultado dessa interação possui potencial para provocar efeitos na satisfação do 

trabalho. Por sua vez, Abernethy, Bouwens e van Lent (2010) elucidam que também 

é permissível a análise da liderança sob o ponto de vista de suas influências no 

comportamento organizacional. 

 A investigação da liderança, e como reflexo, do estilo de liderança, enseja 

posicionamento dentre as distintas, e complexas, teorias que predominam no campo 

organizacional (DINH et al., 2014). Vroom e Jago (2007) sugerem que as pesquisas 

no âmbito das ciências sociais tendem a legitimar a liderança como um fator 

situacional. Contudo, é a noção empregada da liderança que determinará a 

abordagem teórica congruente ao seu estudo (BASS, 1990).   

 Sob a lente da teoria contingencial, Ashour (1973) defende a existência de 

uma relação direta entre o desempenho dos grupos de trabalho (dos liderados) e o 

resultado da interação entre o estilo de liderança e os fatores contingenciais. A 

representação dessa relação foi reduzida por Meyer (1975), uma vez que ele 

entende a liderança como responsável por mediar o intercâmbio entre a incerteza 

proveniente do ambiente externo e a estrutura organizacional. Ademais, "[...] um 

estilo de liderança é mais ou menos eficaz dependendo das contingências e 

exigências dos líderes e seguidores" (AVOLIO, 2007, p. 25, tradução nossa). Como 

reflexo, a liderança no contexto situacional consiste em um dos ramos da pesquisa 
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gerencial com maior destaque na literatura - em decorrência do suporte empírico 

outorgado aos seus pressupostos e fundamentos (THOMPSON; VECCHIO, 2009).  

 A literatura recorrentemente aponta Fred E. Fiedler como o precursor do 

modelo contingencial da eficácia da liderança (CHEMERS, 2000; AVOLIO, 2007). 

Todavia, Ayman, Chemers e Fiedler (1995) esclarecem que tal modelo foi 

apresentado de forma mais robusta por Fiedler, mas que já existiam esforços no 

sentido de consolidá-lo, os quais são anteriores aos seus escritos. Ainda segundo os 

autores, o modelo de Fiedler foi balizado por dois principais fatores, sendo eles: os 

atributos do líder e o controle situacional realizado por ele. Assim, o modelo 

contingencial de Fiedler afirma que a eficácia da liderança consiste no resultado de 

ambos os fatores.  

 Chemers (2000) conduz o leitor em uma linha histórica das investigações 

sobre a liderança, propondo assim um quadro teórico dos seus estudos pioneiros,  

no intuito de, com base nos acontecimentos do passado, possibilitar a delimitação 

de cenários para a pesquisa futura em liderança. Ao total, realizou a segregação dos 

fatos em quatro grandes períodos, que segundo o autor, provocaram mudanças 

significativas para a forma como o líder é compreendido. O período delimitado entre 

1965 e 1975, mostra-se balizado por uma intensa inserção de aspectos 

contingenciais nas pesquisas em liderança; já no período mais recente, o qual teve 

seu início em 1985, intuiu a ênfase das investigações nos estilos de liderança, com 

destaque para o estilo transformacional, e a influência da cultura nesse campo.  

 A teoria contingencial orienta a pesquisa em liderança no sentido de apontar 

os estilos de liderança que obtiveram resultados positivos em determinadas 

condições ambientais, aliando-os às variáveis situacionais envolvidas nesse 

processo (VROOM; JAGO, 2007). Logo, a abordagem contingencial da liderança 

faz-se como uma alternativa notável em razão de que " [...] a liderança ocorre dentro 

de um contexto social criado por indivíduos, grupos e sistemas organizacionais 

maiores, e a natureza dos processos de liderança pode variar de acordo com cada 

nível de análise" (DINH et al., 2014, p. 2, tradução nossa).  

 Brownell (1983) sinaliza que embora houvesse uma tendência em estimar o 

impacto de aspectos do sistema orçamentário em variáveis complexas, não ocorreu 

igual interesse em controlar variáveis situacionais potencialmente relevantes para a 

realização de inferências mais aproximadas da realidade. Todavia, acrescenta que, 

em algum grau, os trabalhos passaram a assentir quanto às variáveis intervenientes 
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nessas relações. Em seu estudo, estimou os efeitos entre o estilo de liderança e a 

participação orçamentária e suas influências, conjuntas e individuais, sobre o 

desempenho e a satisfação no trabalho.  

 Os resultados de Brownell (1983) indicaram que há uma relação interativa 

entre as dimensões do estilo de liderança e a participação orçamentária que, por sua 

vez, provoca influências no desempenho e na satisfação no trabalho. Atestando 

maior solidez aos seus argumentos, retrata o trabalho de Shahid L. Ansari 

desenvolvido em 1976, sugerindo ser um dos estudos mais relevantes para a 

literatura da contabilidade gerencial, em razão de apontar que o estilo de liderança 

possui potencial para influenciar o sistema contábil.  

 Otley e Pierce (1995) desviaram a atenção do líder para seus liderados, de 

modo a captar se a reação dos subordinados aos sistemas de controle dispostos no 

ambiente de trabalho recebe influências do estilo de liderança. Sob esse aspecto, 

Avolio (2007) critica a ausência (ou baixa concentração) de pesquisas envolvendo 

outros elementos, além da figura do líder. Logo, sugere que haja um complemento 

dos trabalhos já realizados, a partir da incorporação de arranjos envolvendo os 

liderados e o contexto organizacional. Abernethy, Bouwens e van Lent (2010) 

relacionaram o estilo de liderança e o controle das empresas, uma vez que estavam 

interessados em sistematizar um modelo que permitisse a análise e interpretação 

sobre como o estilo de liderança exerce influências sobre a maneira que o líder 

expressa a visão da empresa aos seus liderados. 

 Kriger e Seng (2005) traçaram uma proposta audaciosa para o estudo da 

liderança sob a perspectiva da teoria contingencial. No seu trabalho buscaram 

confrontar os modelos de liderança latentes em cinco tradições religiosas, em 

termos do mapeamento de suas semelhanças e diferenças e, a partir de então, 

construíram um modelo contingencial para a liderança. Para tanto, as religiões foram 

segregadas em orientais e ocidentais, dentre as religiões ocidentais estavam: o 

judaísmo, o cristianismo e o islamismo; ao passo que optaram por duas tradições 

orientais: budismo e hinduísmo. Por fim, inferiram que "[...] aqueles que exercem 

cargos de liderança nas organizações, e que acreditam no sistema de crenças 

espirituais ou religiosas, terão seu comportamento de liderança moldado pelos 

valores e atitudes dessas visões de mundo subjacentes" (KRIGER e SENG, 2005, p. 

801, tradução nossa). Logo, é possível afirmar que as crenças religiosas também 

repercutem na ação dos líderes. 
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 A noção empregada da cultura nas pesquisas expressa a interação entre a 

cultura organizacional e o estilo de liderança (OGBONNA; HARRIS, 2000). A 

heterogeneidade cultural instaurada nas organizações foi uma das pautas de 

discussão de Fiedler (1966). O autor ordena uma sequência de reflexões que 

demonstram que a cultura organizacional torna-se um fator complexo na medida em 

que um arranjo de sujeitos oriundos de múltiplas culturas começa a operar em um 

ambiente comum. No seu texto defende que o papel do líder consiste em gerenciar 

os grupos de trabalho, de modo a auferir o desempenho desejado.  

 Ogbonna e Harris (2000) declaram que a afeição pelo estudo conjunto do 

estilo de liderança e da cultura organizacional surgiu em decorrência de 

especulações sobre seus reflexos no desempenho, como também, do 

questionamento quanto a preferências culturais por determinados estilos de 

liderança (SADLER; HOFSTEDE, 1976).  

 As verbalizações acerca dos distintos estilos de liderança desempenhados no 

ambiente organizacional instigou o questionamento de seu relacionamento com o 

design do orçamento. Todavia, o ceticismo envolvendo tal questão não compõe um 

conjunto finito de suposições (DINH et al., 2014). O despontar do interesse a 

respeito da liderança e seus pressupostos, interlocuções no ambiente da pesquisa 

científica, e pujança no contexto das entidades, enaltecidas por Van de Ven, Ganco 

e Hinings (2013), implicou na hipótese, H3. 

 H3: O estilo de liderança influencia o design do orçamento. 
 
 O estilo de liderança foi investigado como uma variável associável com a 

dimensão uso do orçamento, sendo possível, inclusive, verificar estudos que 

afirmam que o uso do orçamento tende a manifestar o estilo de liderança 

(HOPWOOD, 1974; BROWNELL, 1983; ABERNETHY; BOUWENS; VAN LENT, 

2010; JANSEN, 2011). Por conseguinte, especula-se que o estilo de liderança 

implica na forma como o orçamento é utilizado no ambiente organizacional. Assim a 

hipótese, H4. 

 H4: O estilo de liderança influencia o uso do orçamento. 
 

 Os eixos de significação da investigação científica são simbolizados através 

do desenho da pesquisa, considerando-se que ele sintetiza as escolhas e 

prioridades do pesquisador, que são organizadas de modo a estruturar as 
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dimensões encadeadas ao processo investigativo (BRYMAN, 2012). Tendo tais 

considerações como elementos basilares, a FIGURA 1 apresenta uma síntese desta 

investigação.  

 
    
 
 
 

     

      
     
     
 
 
 

     

 
FIGURA 1 - Desenho da Pesquisa 
FONTE: O autor (2015) 
 
 À guisa de explicação, a estratégia e o estilo de liderança são tratados como 

fatores contingenciais internos e, em decorrência disso, as relações estabelecidas 

entre eles e o orçamento empresarial são ancoradas nos ditames e pressupostos da 

teoria contingencial. A partir de então, especula-se que os mesmos, isoladamente, 

influenciam o design e o uso do orçamento. Nesse momento, cabe destacar que o 

design do orçamento foi mapeado através dos componentes orçamentários e da 

participação orçamentária, e que o uso do orçamento foi identificado através do uso 

diagnóstico, interativo e disfuncional. O arranjo do modelo foi estabelecido entre o 

design, o uso do orçamento e o desempenho, assumindo-se os fundamentos da 

teoria contingencial, no que tange aos ideais de ajuste (fit). 

 As hipóteses são designadas de modo a fornecer uma "[...] proposição, com 

sentido de conjectura, de suposição, de antecipação de resposta para um problema, 

que pode ser rejeitada pelos resultados da pesquisa" (MARTINS; THEÓPHILO, p. 

30, 2009). Por conseguinte, possuem potencial para replicação em outros trabalhos, 

fato esse que faculta a criação e a erradicação de novos conhecimentos. Nesta 

investigação, as hipóteses foram delineadas com base na literatura gerencial e 

organizacional, sendo fixadas de modo a oferecer maior robustez e solidificação aos 

resultados auferidos, em consonância com Marôco (2014). As hipóteses teóricas 

enunciadas no referencial teórico-empírico foram decompostas, para fins de teste, 

conforme aqui assinalado.  
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H1: A estratégia organizacional influencia o design do orçamento.  
 H1a: A estratégia organizacional influencia os componentes do orçamento. 

 H1b: A estratégia organizacional influencia a participação orçamentária. 

H2: A estratégia organizacional influencia o uso do orçamento. 
 H2a: A estratégia organizacional influencia o uso diagnóstico do orçamento. 

 H2b: A estratégia organizacional influencia o uso interativo do orçamento. 

 H2c: A estratégia organizacional influencia o uso disfuncional do orçamento. 

H3: O estilo de liderança influencia o design do orçamento. 
 H3a: A liderança transacional influencia os componentes orçamentários. 

 H3b: A liderança transacional influencia a participação orçamentária. 

 H3c: A liderança transformacional influencia os componentes orçamentários. 

 H3d: A liderança transformacional influencia a participação orçamentária. 

 H3e: A liderança laissez-faire influencia os componentes orçamentários. 

 H3f: A liderança laissez-faire influencia a participação orçamentária. 

H4: O estilo de liderança influencia o uso do orçamento. 
 H4a: A liderança transacional influencia o uso diagnóstico do orçamento. 

 H4b: A liderança transacional influencia o uso interativo do orçamento. 

 H4c: A liderança transacional influencia o uso disfuncional do orçamento. 

 H4d: A liderança transformacional influencia o uso diagnóstico do orçamento. 

 H4e: A liderança transformacional influencia o uso interativo do orçamento. 

 H4f: A liderança transformacional influencia o uso disfuncional do orçamento. 

 H4g: A liderança laissez-faire influencia o uso diagnóstico do orçamento. 

 H4h: A liderança laissez-faire influencia o uso interativo do orçamento. 

 H4i: A liderança laissez-faire influencia o uso disfuncional do orçamento. 

H5: O design do orçamento influencia o desempenho dessa peça gerencial. 
 H5a: Os componentes orçamentários influenciam o desempenho. 

 H5b: A participação orçamentária influencia o desempenho. 

H6: O uso do orçamento influencia o seu desempenho. 
 H6a: O uso diagnóstico do orçamento influencia o seu desempenho. 

   H6b: O uso interativo do orçamento influencia o seu desempenho. 

 H6c: O uso disfuncional do orçamento influencia o seu desempenho. 
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2.2  ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL 

 A competição existe enquanto condição natural da vida, e da vida em 

sociedade, tendo suas ideias primadas no estudo dos organismos vivos, as quais 

posteriormente foram deslocadas para o campo dos negócios empresarias 

(HENDERSON, 1989). O autor pontua que o ambiente pode proporcionar vantagens 

para determinados tipos de espécies, impulsionando sua proliferação e, como 

consequência, a competição entre pares. Não obstante, traça um quadro apontando 

as semelhanças entre a competição biológica (natural das espécies) e comercial, 

relatando que a competição comercial destaca-se em razão da capacidade do ser 

humano de acelerar o processo de mudança, necessária para consecução dos 

níveis desejados de competição estratégica.  

 Para Henderson (1989), a capacidade de imaginação e de raciocínio lógico 

configuram os fatores necessários para a estratégia. Assim, o comportamento 

intuitivo confere um enfraquecimento para o delineamento de estratégias 

empresariais, já que a competição demanda o conhecimento da complexa teia de 

relações instauradas em um determinado ambiente. O autor possui uma visão 

distinta sobre a competição, pois para ele a natureza dos competidores (a força 

competitiva desses) é um fator de maior relevância, quando comparado com as 

características ambientais. Ou seja, ele defende que as características dos 

concorrentes devem ser analisadas com cautela, uma vez que os concorrentes com 

maior força tendem a eliminar os demais. 

 Porter (1979) afirma que as estratégias são configuradas em função da 

competição, ou seja, o cerne da formulação estratégica consiste na sistematização 

de meios para abordar a competição. Para que possam coexistir em um mesmo 

cenário, os competidores devem destacar-se em um determinado aspecto, ou nas 

palavras de Henderson (1989, p. 4), possuir "[...] uma vantagem única". Todavia, a 

competição não limita-se aos concorrentes propriamente ditos, assim "os clientes, os 

fornecedores, os novos entrantes em potencial e os produtos substitutos são todos 

competidores que podem ser mais ou menos proeminentes ou ativos, dependendo 

do setor industrial" (PORTER, 1979, p. 11).  

 A vantagem competitiva é declarada na literatura como uma medida para que 

as empresas possam se diferenciar de seus concorrentes (GHEMAWAT, 1986). 

Assim, a organização necessita encontrar elementos, ainda que abstratos, para 

destacar-se em um cenário e garantir sua sobrevivência, tal processo envolve a 
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eliminação dos concorrentes mais fracos (HENDERSON, 1989). A descoberta de 

fatores que potencialmente proporcionem vantagem competitiva é algo subjetivo e 

não necessariamente funciona da mesma forma para negócios semelhantes, logo a 

questão que perdura é a forma que as organizações devem ponderar a pressão 

competitiva (GHEMAWAT, 1986). Nestes termos, a estratégia "é a busca deliberada 

de um plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma 

empresa" (HENDERSON, 1989, p. 4). 

 Ghemawat (1986) pontua que manter a liderança, obter benefícios em função 

do porte, vantagens em função do acesso (a recursos ou clientes) e opções dos 

concorrentes, são fatores que contribuem para a vantagem competitiva; já Stalk Jr. 

(1988) defende que as organizações não devem se fixar em uma única fonte de 

vantagem competitiva, ou em uma única noção para a mesma, pois a ênfase da 

estratégia pode sofrer transformações. Tais questões são levantadas por Stalk Jr. 

(1988) em razão da variação provocada pelo tempo, ou seja, uma empresa está 

inserida em um tempo e espaço, por conseguinte, poderá receber influências de 

percepções que variam em conformidade com as mutações provocadas pelo tempo. 

Assim, a gestão do tempo é uma questão relevante para a vantagem competitiva. 

 Posto isto, cabe destacar que todas as organizações detêm uma estratégia 

competitiva, ainda que não seja explicitamente anunciada (PORTER, 1986). O autor 

esclarece que as estratégias podem transcorrer do planejamento, o que é recorrente 

para muitas empresas, e que também podem surgir em função de demandas dos 

departamentos da organização, nesse caso são o resultado das atividades 

cotidianas.  

 Ohmae (1988) critica a noção de que para auferir vantagem competitiva 

sustentável as empresas necessitam posicionar-se frente a concorrência. Para ele, a 

organização não se desenvolve de modo isolado da concorrência, e por essa razão, 

não se destaca em termos de inovação, já que passa a operar vislumbrando atingir 

níveis de produção e desempenho semelhantes aos de seus concorrentes. O autor 

defende que as  estratégias empresariais devem ser direcionadas para as 

necessidades dos clientes. Assim, os clientes passam a assumir maior relevância, 

quando comparados aos demais fatores que influenciam o processo de delimitação 

estratégica. 

 Para Porter (1996) as atividades desempenhadas por uma organização 

consistem na sua principal fonte de vantagem competitiva, em função de que elas 
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moldam elementos como a diferenciação e a possibilidade de desenvolvimento, ou 

readaptação, da lógica produtiva da empresa. A diferenciação é recorrentemente 

citada pelo autor, e consiste, segundo seus argumentos, na forma como uma 

empresa diferencia-se de seus concorrentes. Entretanto, tal questão é pontuada 

como uma estratégia de criação de valor; assim, a empresa pode diferenciar-se 

mediante a execução de atividades de modo diferente de seus concorrentes 

próximos. Porter (1996) advoga que as atividades consistem no cerne da estratégia. 

 Ainda segundo Porter (1996) o posicionamento estratégico possui potencial 

para ocorrer a partir de três formas distintas: em razão da variedade de produção 

(posicionamento baseado na variedade); atender adequadamente a um determinado 

seguimento (posicionamento baseado em necessidades); e segmentação dos nichos 

mercadológicos (posicionamento baseado em acesso). Cada desses elementos 

ocorre isoladamente ou em conjunto, não havendo restrições ou imposições de 

ordem. A adaptação também é tutelada por Porter (1996), na mesma linha que o já 

contestado por Henderson (1989), pois a ideia de adaptação surge juntamente com 

a própria evolução das espécies, a espécie com maior poder de adaptação elimina 

aquela cuja capacidade se mostrou mais frágil.   

 Rappaport (1981) defende que as empresas devem primar por estratégias 

que criem valor para o acionista - tanto a curto quanto em longo prazo. Nessa linha, 

Porter (1996) defende que a adaptação estratégica é necessária tanto para criar 

vantagem competitiva, quanto para torná-la sustentável. Entretanto, o mercado 

mantém-se em constante atividade, não devendo ser compreendido como estático 

ou imutável, e por essa razão, as estratégias traçadas por uma empresa necessitam 

evoluir continuamente.  

 Porter (1996), acerca da formulação de estratégias, destaca também o papel 

da liderança. Na visão do autor, a capacidade de desenvolver e restabelecer uma 

estratégia forte são os principais atributos requeridos do líder organizacional. Nesta 

direção, o autor critica o fato de que em muitos negócios a função do líder consiste 

em simplesmente sistematizar questões operacionais, desenvolver novas 

transações e gerenciar funções. O papel atribuído ao líder deve permear as 

estratégias, ou seja "definir e comunicar a posição única da empresa, manter os 

trade-offs e arquitetar a compatibilidade entre as atividades" (PORTER, 1996, p.77). 

A disciplina na execução das tarefas delimitadas e a comunicação clara das 
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estratégias devem ser garantidas através da figura do líder, não sendo facultada sua 

atribuição a outrem. 

 

 

2.2.1 Formação da Estratégia Organizacional 

 O processo de formulação de estratégias não é totalizante e hegemônico, ou 

seja, não há um mecanismo igualmente assertivo para a delimitação de estratégias 

(GOOLD; CAMPBELL, 1987). Segundo os autores, a formulação de estratégias é 

uma função que depende do tipo de atividades desenvolvidas pela organização, do 

estilo de liderança praticado, do perfil das pessoas que irão operá-las, do mercado 

no qual a empresa se situa, do nível de risco aceito pelo negócio, das necessidades 

identificadas, da visão da organização, dentre outros fatores concretos e abstratos. 

O estudo desenvolvido pelos autores evidenciou três estilos para condução das 

estratégias, sendo eles: planejamento estratégico, controle financeiro e controle 

estratégico. 

 O estilo "planejamento estratégico", conforme Goold e Campbell (1987) 

estabelece mecanismos de controle para a condução das estratégias, implicando em 

maior necessidade de comunicação dentre os envolvidos nesse processo (líderes, 

gerentes de unidades, direção, entre outros membros organizacionais). Em razão de 

seu perfil e forma de construção, tal estilo desencadeia estratégias ambiciosas que 

incorporam distintas unidades de negócio. Em adição, pressupõe que as unidades 

de negócio possam criar estratégias com maior nível de segurança, considerando-se 

que os objetivos estratégicos já foram delimitados pela alta gestão (aumentando as 

chances de sucesso das estratégias traçadas). Nestes termos, a orientação incide 

na consecução de vantagem competitiva em longo prazo. 

 Goold e Campbell (1987) esclarecem que o estilo "controle financeiro" versa 

sobre a formulação de estratégias por gestores de unidades de negócio, não 

havendo uma forte vinculação ao planejamento estratégico. Porquanto, a ênfase 

desse estilo consiste no controle orçamentário de curto prazo e em metas de 

desempenho, assim os gestores estabelecem metas para que determinados níveis 

de lucratividade sejam auferidos no curto prazo. Já o estilo "controle estratégico" é 

designado como a reunião dos pontos positivos dos outros dois estilos - 

planejamento estratégico e controle financeiro - e consequente eliminação de seus 

aspectos negativos. Entretanto, mostra-se como de difícil operacionalização em 
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razão da possibilidade de gerar ambiguidade, uma vez que detém características de 

ambos os estilos (planejamento estratégico e controle financeiro). 

 Mintzberg (1987) questiona o fato de as estratégias estarem apenas contidas 

em planos formais, o que provavelmente não corresponde à realidade percebida, 

como também critica a falta de clareza na comunicação das estratégias aos 

membros organizacionais. O autor sustenta que as estratégias tanto podem resultar 

de processos racionais de planejamento e controle estratégico, como surgir em meio 

a necessidades decorrentes das atividades organizacionais. Nesses termos, as 

estratégias podem "[...] se formar assim como ser formuladas" (MINTZBERG, 1987, 

p. 424). Logo, o autor pontua dois tipos de estratégias aquelas "delineadas" e as 

estratégias "emergentes" - as quais foram operacionalizadas, embora a empresa 

não mantivesse a pretensão de desenvolvê-las. Ademais, indica os documentos 

históricos das instituições como memórias profícuas para o mapeamento das 

decisões nas distintas áreas que envolvem decisões estratégicas. 

 Para Wack (1985), a imprevisibilidade dos mercados resulta na formulação 

falha das estratégias e nesse contexto, a estratégias tendem a surgir como um 

mecanismo de resposta para as necessidades percebidas. A incerteza é um 

elemento intrínseco à formulação de estratégias (SCHWENK, 1984). Em seu estudo, 

o autor afirma que os gestores simplificam os processos de formulação das 

estratégias como um meio de eliminar questões superficiais que podem interferir 

nessa etapa. A percepção das incertezas, e a projeção dessas nas estratégias, 

qualifica-se como um fator que depende da escola do pensamento, na qual o 

estrategista se embasa para atribuir o conceito e formular as estratégias 

(MINTZBERG, 1990). 

 Neste momento, cabe destacar que Mintzberg (1979, p. 582, tradução nossa) 

entende que seja possível estudar as estratégias "[...] através do rastreamento de 

padrões em fluxos de decisões ao longo de períodos [...]". O autor advoga que a 

estratégia é descontínua ao longo do tempo, já que ela tende a se adaptar às novas 

situações e a realidade que se apresenta. Por conseguinte, os documentos 

históricos de um negócio informam a lógica empregada para a formulação das 

estratégias no tempo-espaço. 

 O modelo arquitetado por Porter (1979, 1986) identifica forças competitivas 

que potencialmente formam o escopo das estratégias, sendo elas: ameaças de 

novos entrantes; poder de barganha dos clientes; ameaça de produtos ou serviços 
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substitutos; e poder de barganha dos fornecedores. O autor indica que as 

estratégias empresariais necessitam ser projetadas de modo a criar condições para 

que a empresa possa operar, e criar mecanismos de defesa, contra as forças 

competitivas às quais se sujeita. Nesses termos, tais forças competitivas, 

conjuntamente, implicam no nível de competição percebida na indústria (PORTER, 

1986). Com base nessas forças competitivas, o autor pontua estratégias para 

combatê-las, dentre elas estão: a diferenciação de produto e a liderança de custo 

(HANSEN; VAN DER STEDE, 2004). 

 A diferenciação do produto consiste em uma barreira à entrada de novos 

concorrentes no atual setor industrial que um negócio se situa (PORTER, 1986). O 

autor ilustra que a diferenciação ocorre quando a indústria cria uma imagem positiva 

perante os seus clientes (tornando-os leais a um determinado produto ou linha de 

produtos), de modo a destacar-se dos demais concorrentes. Porter (1979) relata que 

a diferenciação pode afluir mediante a percepção de maior qualidade do produto, 

validação da marca, identificação com a marca, publicidade, liderança no setor, 

entre outros fatores. Já a liderança nos custos implica na produção a custos mais 

baixos, o que gera economia de escala. 

 Na literatura, o orçamento foi analisado conjuntamente à estratégia 

competitiva nos estudos de Simons (1987); Langfield-Smith (1997); Guilding, 

Cravens e Tayles (2000); Hansen e Van der Stede (2004). Dentre esses estudos, 

Simons (1987) constatou uma relação entre o uso do orçamento e a estratégia, 

considerando-se que o autor defende o orçamento como a materialização das 

estratégias. Por sua vez, Hansen e Van der Stede (2004) analisaram as obras de 

Simons inferindo que as estratégias mapeadas por este último autor se 

assemelham, respectivamente: a estratégia de diferenciação de produto e a 

estratégia de liderança de custo, contidas na tipologia de Porter (1979, 1986).  

 No intuito de aumentar a massa crítica acerca do relacionamento entre o 

orçamento e a estratégia organizacional, na presente pesquisa a estratégia das 

organizações foi investigada em conformidade com as estratégias de diferenciação 

de produto e de liderança de custo, contribuindo, mediante oferta de novas 

evidências, com Hansen e Van der Stede (2004); Baines e Langfield-Smith (2003) e 

Espejo (2008).  

  

 



55 

 

2.3 LIDERANÇA ORGANIZACIONAL 

 O campo acadêmico da liderança caracteriza-se em função do pluralismo 

teórico (MEYER, 1975; HOUSE; ADITYA, 1997; ARDICHVILI; GASPARISHVILI, 

2001). Fato esse que sugere a falta de consenso quanto às estruturas teóricas para 

investigação da liderança (GLYNN; RAFFAELLI, 2010). Os autores procederam a 

análise de 50 anos (1957-2007) de investigações desse campo e seus achados 

indicaram que, mesmo havendo consenso entre os métodos de investigação, não 

houve consonância quando ao paradigma investigativo utilizado nas pesquisas 

analisadas. A autonomia outorgada aos pesquisadores facultou a realização de 

estudos ancorados em múltiplas perspectivas da liderança; outrossim, alguns deles 

optaram por tratá-la como um fenômeno, e como consequência, sem uma conjunção 

claramente identificada acerca de seus significados (LEITHWOOD; DUKE, 1998). 

  A carência de estudos abordando os impactos, ou influências, do estilo de 

liderança nos controles e sistemas gerenciais motivou a busca pela compreensão de 

seus conceitos, definições e mapeamentos (ABERNETHY; BOUWENS; VAN LENT, 

2010). Assim, na presente seção discutem-se as noções empregadas da liderança 

(conceitos e definições), e na sequência, o estilo de liderança é abordado. Tal ordem 

foi proposta em função da crença de que para a efetiva compreensão do estilo de 

liderança, a concepção da liderança deve estar radicada na percepção do 

pesquisador. Os resultados do delineamento teórico-empírico realizado para esta 

investigação são aqui apresentados. 

 

 

2.3.1 Prólogo nos Estudos Organizacionais - Conceitos e Definições 

 A aparente complexidade para a construção de uma definição plausível para 

a liderança faz-se retratada em distintos momentos da literatura (JUDGE et al., 

2002). Um panorama das investigações da liderança é traçado por Ogbonna e Harris 

(2000), os quais afirmam que é possível identificar uma conjunção de fases 

relevantes da pesquisa em liderança. Glynn e Raffaelli (2010) analisaram estudos 

que tratam dessa temática e, por fim, esclarecem que a abordagem investigativa da 

liderança mostrou variação em função do enfoque de análise das pesquisas: 

pesquisas quantitativas são realizadas quando o desempenho é analisado; ao passo 
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que investigações qualitativas são estruturadas e operacionalizadas quando a 

ênfase do estudo recai para valores e significados. 

 Para Oc e Bashshur (2013),  a interpretação do líder como o indivíduo capaz 

de conduzir a organização aos níveis de desempenho almejado é resultante de uma 

longa tradição de pesquisa em liderança, a qual, inicialmente, centrou-se na pessoa 

do líder, enfatizando seus traços característicos e comportamentos como unidades 

que antecedem o processo da liderança. Dentre as características mapeadas, pode-

se citar: criatividade, inteligência, experiência, competência, flexibilidade, 

conhecimento, carisma, habilidade em trabalhar com pessoas e auto-monitoramento 

(LORD; HALL, 1992). Os autores argumentam que os líderes organizacionais 

usufruem dessas características em prol da organização, isto é, para a resolução 

criativa de problemas, desenvolvimento de trabalhos em equipe, entre outros. 

 Os primeiros estudos da liderança foram sustentados nos pressupostos da 

Teoria dos Traços (OGBONNA; HARRIS, 2000). Sob esta ótica, o pesquisador era 

compelido a acordar que a liderança emergia das características e qualidades da 

pessoa do líder, ou seja, de determinados traços característicos de sua 

personalidade (JUDGE et al., 2002). Ogbonna e Harris (2000) advogam que essa 

teoria assume o pressuposto de que os líderes nascem com um rol de 

características singulares que facultam seu sucesso e os destacam dos demais 

indivíduos (não líderes). Assim, múltiplos traços da personalidade do "líder ideal" 

foram destacados na literatura, não havendo um quadro teórico para congregação 

dos esforços investigativos realizados (JUDGE et al., 2002). 

 A busca das características intrínsecas ao líder eficaz, preconizada pela 

Teoria dos Traços, teve seu domínio na literatura entre os anos de 1930 e 1950; 

progressos nessa teoria e na sistemática de sua operacionalização, tem sido 

realizados desde o início de 1980 (HOUSE; ADITYA, 1997). Os autores relatam que 

a busca pelas "causas da liderança" motivou a investigação de grandes grupos de 

características pessoais: sexo, altura, disposição física e aparência, bem como, 

traços psicológicos: autoritarismo, inteligência, necessidade de realização e de 

poder. Entretanto, o reduzido número de estudos empíricos, que norteassem a 

compreensão das características próprias aos líderes, dificultou o desenvolvimento 

dos primeiros trabalhos nesse campo (HOUSE; ADITYA, 1997; JUDGE et al., 2002). 

 A orientação teórica do pesquisador e sua lente investigativa definem o 

paradigma de pesquisa da liderança, por conseguinte, determinam a noção atribuída 
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à liderança (HOUSE; ADITYA, 1997). Tais autores propuseram um panorama da 

investigação científica da liderança e, sustentados em uma revisão histórica dos 

estudos dessa área, sumariaram as contribuições de distintos paradigmas para os 

estudos da liderança, dentre eles: Teoria do Traço, Comportamental e Contingencial. 

Cooperando com esses apontamentos, Winston e Patterson (2006) listaram mais de 

noventa variáveis que podem auxiliar a compreender o dimensionamento da 

liderança, os autores criticam a perspectiva reducionista no estudo e compreensão 

dos fenômenos sociais. Roya e Karen (2010) reforçaram tal investigação ao 

acrescentar questões envolvendo cultura e gênero. 

 Para Winston e Patterson (2006), o líder é o indivíduo detentor de habilidades 

e competências, que concentra sua atenção na equipe de trabalho, direcionando-os 

para a missão e objetivos da organização, num esforço estabelecido a fim de 

influenciá-los a alcançar (voluntariamente e de modo coordenado) as metas e 

objetivos estabelecidos. Continuando, advogam que o líder não elimina as 

singularidades de seus seguidores, já que os motiva para a ação mediante a adoção 

de meios flexíveis e inovadores de educação, formação, apoio e proteção, 

alcançando a unidade de valores de sua equipe através da credibilidade e confiança, 

infundidos no contexto dos recursos ofertados pela organização. 

 Em linhas gerais, a literatura concebe a liderança organizacional como a 

capacidade de influenciar o comportamento dos sujeitos - subordinados, grupos ou 

membros organizacionais (FLEISHMAN; PETERS, 1962; CHEMERS, 2000; HOUSE 

et al., 2002), a fim de orientá-los para a realização de tarefas comuns, e assim 

contribuir para a eficácia e sucesso organizacional (SIMONTON, 1994). O 

relacionamento instituído entre o líder e sua equipe de trabalho sofreu mutações ao 

longo do tempo, como desfecho deste fenômeno verifica-se que os líderes 

envolvem-se em um tipo diferenciado de transação com os agentes sociais (BASS, 

1990).  

 Para Dickson et al. (2012, p. 486, tradução nossa) "[...] a forma como a 

liderança é promulgada, a avaliação e interpretação semântica e os protótipos 

cognitivos que  a definem  são provavelmente diferentes entre as culturas [...]". Ou 

seja, há uma predisposição dentre os pesquisadores em condescender que a 

liderança mostra-se revestida de significados em diferentes culturas, assim pode 

refletir diferentemente no desempenho em distintos grupos culturais (JUNG; 

AVOLIO, 1999; OC; BASHSHUR, 2013).  
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 Assim sendo, percebe-se o esforço no sentido de compreender os múltiplos 

pressupostos sobre os quais surgem os diferentes estilos de liderança. Ou ainda, no 

sentido de desenvolver um mapa conceitual que funcione como um elemento 

norteador para as categorias de liderança, que com os avanços investigativos 

ocorridos no campo, passaram a ser tratadas como modelos ou estilos de liderança 

(LEITHWOOD; DUKE, 1998). 

 

 

2.3.2 Estilo de Liderança 

 O estilo de liderança sinaliza a forma como o líder exerce seu papel nas 

instituições, sendo qualificado (ou categorizado) em consonância com um conjunto 

de comportamentos que o caracterizam (BASS, 1990; YUKL, 1999). O final da 

década de 1980 foi marcado por um extenso rol de estudos operacionalizados com a 

finalidade de apresentar distinções entre dois estilos de liderança: transacional e 

transformacional (YUHL, 1999; ARDICHVILI; GASPARISHVILI, 2001; JUDGE; 

PICCOLO, 2004). Consoante a Judge e Piccolo (2004), o primeiro autor a introduzir 

os termos "liderança transacional e transformacional", e suas definições, foi Burns, 

em 1978.  

 Bass (1990) percebe uma evolução gradual ocorrida no estilo de exercer a 

liderança no âmbito organizacional, sugerindo uma transição do estilo de liderança 

transacional para o transformacional. Não obstante, pode-se dizer que adveio um 

deslocamento do enfoque tradicional de liderança (estilo transacional) para um novo 

gênero de teorias de liderança (PILLAI, SCHRIESHEIM, WILLIAMS, 1999). Para Zhu 

et al. (2011), as teorias de liderança transformacional e as concepções de líderes 

carismáticos surgiram em contraponto à abordagem transacional (que enfatizou os 

processos racionais), como uma tentativa de apreender as necessidades afetivas e 

emocionais dos membros grupais. Ou seja, surgiu como meio de enfatizar temas 

envolvendo emoções e valores (YUHL, 1999).   

 Os estilos de liderança são concebidos em função do efeito desencadeado 

pelo líder em seus subordinados, como também em relação ao comportamento 

praticado para consecução desse ato (YUKL, 1999). Essa conexão provocou o 

desenvolvimento de investigações no intuito de analisar os efeitos dos estilos de 

liderança no desempenho das equipes de trabalho (JUNG; AVOLIO, 1999).  O 

QUADRO 2 sintetiza as distinções realizadas por Bass (1990) para os estilos de 
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liderança transacional e transformacional, permitindo a visualização do contraste 

reconhecido entre este e aquele estilos.  
Estilos de Liderança 

Transacional Transformacional 
-O líder executa suas atividades em 
decorrência de obrigações contratuais. 

-O líder possui uma abordagem 
diferenciada para com os membros 
organizacionais.  

-Utiliza-se de estratégias de recompensas 
(como aumentos salariais e pagamento de 
bonificações) para aqueles funcionários que 
atingem os objetivos e metas estabelecidos. 

-Instiga os sujeitos à reflexão para além 
dos seus próprios interesses, criando 
consciência de grupo e aceitação dos 
objetivos e missão coletivos. 

-Disciplina funcionários que não auferiram 
um bom desempenho. 

-Estimula o desempenho através do seu 
carisma, estímulo intelectual, dentre 
outros. 

-Estabelece uma relação de troca com os 
atores sociais. Ou seja, institui um 
mecanismo de recompensa por bom 
desempenho. 

-O carisma auxilia na esfera emocional 
dos atores sociais, bem como, no 
estabelecimento de relações de confiança. 

-Interfere nos grupos organizacionais 
apenas quando os procedimentos e normas 
não estão sendo atendidos. 

-Os líderes intelectualmente estimulantes 
apresentam novos caminhos para 
resolução de problemas cotidianos. 

      QUADRO 2- Estilo de liderança transacional versus transformacional 
      FONTE: Adaptado de Bass (1990) 
 

 Embora defenda o modelo transformacional, Bass (1990) admite que, a fim de 

auferir um desempenho satisfatório na condução de suas atividades, os líderes 

podem legitimar ambos os estilos de liderança; ou seja, comportar-se em 

determinadas situações como líder transacional e noutras, como transformacional 

(JUDGE; PICCOLO, 2004). Assim, Bass (1985) renega que esses estilos de 

liderança representam os extremos opostos num continuum de liderança e sim, que 

podem ser complementares. Isto é, "embora empiricamente separáveis, esses dois 

tipos de liderança - transformacional e transacional - são ambos exibidos por líderes 

eficazes" (EAGLY; JOHANNESEN-SCHMIDT; VAN ENGEN, 2003, p. 571, tradução 

nossa). 

 Yukl (1999) apresentou uma sugestão para mapeamento dos efeitos 

provocados pelo líder em seus subordinados, para tanto, desencadeou uma análise 

crítica das teorias de liderança consagradas pela literatura. Para o autor, os efeitos 

de curto prazo provocados pelo comportamento de um líder podem ser mensurados 

com variáveis relevantes para o desempenho da tarefa, como: manifestação de 

motivos ou emoções, aumento da auto eficácia ou otimismo, modificação de crenças 

acerca do recebimento de recompensas, e por fim, elevação do comprometimento 

com a tarefa. 



60 

 

 O líder transformacional exerce seu poder sobre seus subordinados de 

maneira diferenciada, sustentando a relação na confiança e no compromisso (JUNG; 

AVOLIO, 1999); sendo percebido por tais atores como um líder carismático, bem 

sucedido, otimista, confiante e dinâmico (BASS, 1990). Por todos esses fatores, o 

autor afirma que os funcionários executam um trabalho de maior qualidade quando 

creem que seu líder desempenha o estilo transformacional, assim, atingem maior 

grau de satisfação no trabalho. Tão logo, se torna oportuno destacar que a 

ocupação de cargos administrativos formais não denota - necessariamente - o 

exercício da autoridade e influência sobre as pessoas; de fato, o poder é designado 

pelos membros organizacionais para aqueles indivíduos detentores da habilidade de 

inspirar compromissos e ações (LEITHWOOD; DUKE, 1998). 

 A noção central do conceito de liderança transformacional consiste no 

comportamento praticado pelo líder, pois se entende que o líder transformacional 

detém a capacidade de motivar seus subordinados a exercerem suas atividades 

para além daquilo que é formalmente exigido deles (BASS; AVOLIO, 1995; YUKL, 

1999). Nesse momento, desponta uma questão veemente para a definição do líder 

transformacional, cuja qual se reporta aos valores condicionados por esse sujeito 

(Fu et al., 2010). Os autores realizaram um estudo com líderes chineses no intuito 

de analisar a plausível relação entre seus valores pessoais e o comportamento 

transformacional desempenhado, sobre o compromisso dos membros 

organizacionais. Por fim, relataram que os líderes mantêm valores e desempenham 

papéis condizentes com as expectativas de seus subordinados. 

 De acordo com Bass (1990), os líderes transformacionais conservam 

habilidade para desafiar e prover mudanças na cultura organizacional. De modo 

análogo, Schein (2009) afirma que o líder possui capacidade de criar e gerenciar a 

cultura organizacional, enfatizando ainda que o líder deve buscar compreender e 

perceber a cultura na qual está inserido, de modo a sistematizar seu funcionamento 

e representatividade entre os membros organizacionais, do contrário, a cultura 

determinará sua forma de gestão. Não obstante, sinaliza duas situações igualmente 

possíveis, pois para ele, os líderes podem instituir a cultura no momento em que 

definem grupos de trabalho e organizações ou, sob a hipótese de que a cultura já 

esteja estabelecida, a cultura organizacional determina quem (indivíduo) poderá 

desempenhar o papel de líder. 
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 Por sua vez, o líder transacional sistematiza um relacionamento de troca com 

seus subordinados, isto é, oferta recompensas aos membros organizacionais em 

troca da realização de determinada tarefa, ou cumprimento de metas estabelecidas 

(BASS, 1990; JUDGE; PICCOLO, 2004), ou ainda, em troca de um comportamento 

desejado (YUKL, 1999). O líder transacional esforça-se em apresentar aos seus 

subordinados quais benefícios poderiam ser auferidos em razão da realização de 

suas atribuições (ARDICHVILI; GASPARISHVILI, 2001), recorrendo para o auto-

interesse dos mesmos (EAGLY; JOHANNESEN-SCHMIDT; VAN ENGEN, 2003). 

Assim, pode-se perceber que a ênfase recai para o indivíduo e não para o coletivo 

(JUNG; AVOLIO, 1999).  

 Posto isto, compreende-se que o líder transacional conduz os atores sociais à 

realização das tarefas designadas mediante o exercício de seu poder, revelando sua 

dependência de poder para que possa efetivamente desempenhar seu papel (BASS, 

1997). A liderança transacional "pode ser materialista ou simbólica, imediata ou 

retardada, parcial ou total, implícita ou explícita, e em termos de recompensas ou 

recursos" (BASS, 1997, p. 133, tradução nossa). Com isso, o autor sinaliza que o 

poder crivado ao líder transacional pode manifestar-se de distintas formas, não 

necessariamente ocorrendo de forma explícita. Por essa razão, é considerado o 

estilo de liderança mais recorrente e convencional dentre as organizações (EAGLY, 

JOHANNESEN-SCHMIDT; VAN ENGEN, 2003).   

 A literatura organizacional preconiza a existência de distintas dimensões para 

os estilos de liderança (AVOLIO, BASS; JUNG, 1999); sendo que a construção 

dessas favoreceu a interpretação da atuação do líder no âmbito organizacional. 

Todavia, a teoria que as rege não se mostrou constante ao longo das pesquisas, 

ocorrendo um processo evolutivo gradual no campo teórico na medida em que 

novas descobertas foram sendo realizadas (BASS, 1985; DANSEREAU, 

YAMMARINO; MARKHAM, 1995; BASS, 1997; HOUSE; ADITYA, 1997; 

ANTONAKIS, AVOLIO; SIVASUBRAMANIAM, 2003). Assim, "embora a teoria tenha 

passado por várias revisões, na versão mais recente, existem quatro dimensões da 

liderança transformacional, três dimensões da liderança transacional e uma 

dimensão para o Laissez-faire" (JUDGE; PICCOLO, 2004, p. 755, tradução nossa). 

 Para o estilo transformacional autores como Bass e Avolio (1989); Bass 

Steidlmeier (1999) e Judge e Piccolo (2004), sinalizam a legitimidade de quatro 

dimensões, sendo elas: [1] liderança carismática; [2] motivação inspirada; [3] 
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estímulo intelectual e [4] consideração individualizada. Já, para o estilo transacional, 

tais autores sumarizam: [1] recompensa contingente; [2] gestão por exceção (ativa); 

e [3] gestão por exceção (passiva). Um terceiro estilo de liderança ainda é apontado 

pelos teóricos do campo de pesquisa em questão, o Laissez-faire é concebido como 

uma falha no processo de liderança, pois o líder não desempenha seu papel e 

delega a outrem suas atribuições e responsabilidades (EAGLY, JOHANNESEN-

SCHMIDT; VAN ENGEN, 2003). O QUADRO 3 compila as definições para os estilos 

de liderança, descritas no estudo realizado por Judge e Piccolo (2004). 
Estilos de liderança  

e dimensões Descrição  

 Transformacional  
 Carisma (ou Influência 

Idealizada) 

Consiste no grau em que o líder se comporta de maneira 
admirável, fazendo com que seus subordinados se identifiquem 
com ele.  

 Motivação Inspirada Corresponde ao grau em que o líder articula uma perspectiva 
atraente e motivadora aos sujeitos liderados. 

 
Estímulo Intelectual 

Estímulo intelectual configura-se como o grau em que o líder 
desafia as suposições, assume riscos, e solicita ideias aos 
atores sociais. 

 

Consideração Individualizada 

Manifesta-se como o grau em que o líder atende às 
necessidades de cada sujeito, atua como um mentor ou 
treinador para esses, e escuta as preocupações e as 
necessidades individualizadas de seus liderados. 

 Transacional  
 

Recompensa Contingente 

Afigura como o grau em que o líder estabelece transações 
construtivas ou trocas com seus subordinados. Ou seja, 
esclarece as expectativas e estabelece as recompensas para 
atender a tais expectativas. 

 
Gestão por Exceção (Ativa) 

Líderes ativos monitoram o comportamento de seus liderados, 
antecipam problemas e tomam medidas corretivas, antes que o 
comportamento crie sérias dificuldades. 

 Gestão por Exceção (Passiva) Líderes passivos aguardam até que o comportamento tenha 
gerado problemas, para então agir. 

 Laissez-Faire 
Liderança Laissez-faire corresponde a evasão ou ausência de 
liderança. Tais líderes evitam a tomada de decisões, hesitam 
tem tomar medidas, e estão ausentes quando necessário. 

QUADRO 3 - Estilos de liderança e suas dimensões. 
FONTE: Construído a partir de Judge e Piccolo (2004, p. 755-756) 
 
 As informações pautadas no QUADRO 3 prestam-se como parâmetro para 

compreensão do significado conferido para cada uma das dimensões dos estilos de 

liderança. Todavia, reflexões adicionais se fazem necessárias. O primeiro aspecto a 

ser destacado consiste na liderança carismática que, embora seja amplamente 

indicada como uma, dentre as dimensões do estilo transformacional, recebeu 

sustentação teórica de forma suficiente para consolidar sua singular literatura 

(YUKL, 1999; JUDGE; PICCOLO, 2004). Congênere aos autores, as primeiras ideias 
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para consolidação da liderança carismática, como um corpo teórico disjunto, foram 

emanadas de Weber (1921/1947), seguido por House (1947).  

 A liderança carismática, vociferada nas ideias políticas da obra de Max 

Weber, impactou sobre o pensamento ocidental (TUCKER, 1968). O autor afirma 

que a origem medular da ideia de carisma vem do campo religioso, sendo seu locus. 

À época, a liderança carismática era compreendida como algo místico, como uma 

espécie de dom, como a graça concedida ao líder, que por sua vez, liderava não 

através de sua autoridade ou de posições designadas e sim, através de seu 

carisma. Dando sequência, alega que os sujeitos apoiam o líder carismático não em 

razão de interesses pessoais ou coerção, mas por entusiasmo. Tal entusiasmo 

manifesta-se como aquele demonstrado por um discípulo ao seu mestre, conforme 

metáfora consagrada por Weber e reproduzida pelo autor. 

 Para House e Howell (1992) os líderes carismáticos dispõem da capacidade 

de interligar os interesses pessoais de seus liderados (necessidades, valores, 

preferências, desejos e aspirações) com os interesses do grupo, estabelecendo uma 

consciência coletiva e motivando-os a empreender esforços no intuito de beneficiar 

os interesses do todo (busca realizações que transcendem suas atribuições 

formalmente estabelecidas). Os autores sinalizam as diferenças entre as tradicionais 

teorias de liderança e as concepções arquitetadas para a teoria carismática. 

Conforme seus argumentos, a teoria carismática está fortemente entrelaçada à 

substância emocional dos atores sociais (como a auto-estima, motivação e 

confiança) em contraponto às teorias tradicionais, que enfatizam os efeitos do líder 

sobre cognições e comportamentos dos sujeitos. 

 A dimensão "recompensa contingente" indica a recompensa em detrimento do 

desempenho auferido, sinalizando ainda a ocorrência de punições em razão do não 

cumprimento dos acordos firmados (BASS; AVOLIO, 1989). A gestão por exceção, 

em linhas gerais, exprime o nível em que o líder organizacional recorre a ações 

corretivas, não se dignando a vislumbrar possibilidades concretas que 

antecedessem o fato emergencial, então vislumbra os resultados da equipe de 

trabalho e age de modo a corrigir os comportamentos desviantes (BASS; AVOLIO, 

1989; JUDGE; PICCOLO, 2004). Cabe salientar que, ainda existindo semelhanças 

entre as dimensões "gestão por exceção passiva" e "laissez-faire", ambas não 

possuem o mesmo significado; pois a dimensão laissez-faire se sobressai ao 
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representar a ausência de liderança, tanto transacional quanto transformacional 

(JUDGE; PICCOLO, 2004). 

 

 

2.4 ORÇAMENTO EMPRESARIAL 

 O orçamento, numa perspectiva clássica, é definido como um plano financeiro 

idealizado para um determinado período de tempo, cujo qual tem suas atribuições 

refletidas em dois principais papéis: meio de controle e avaliação de desempenho 

(SCHIFF; LEWIN, 1970), ocorrendo sua operacionalização a partir da segregação de 

recursos financeiros entre unidades organizacionais; assim, invariavelmente, o 

orçamento retrata a realidade de um determinado contexto (COVALESKI; 

DIRSMITH, 1986). A orientação dessas definições circunscreve-se a processos 

formais de controle, aos moldes da construção rememorada por Simons (1994); 

nessa linha, Covaleski e Dirsmith (1986) enfatizam que a noção clássica do 

orçamento restringe sua competência no âmbito organizacional, uma vez que o 

qualifica como um simples meio para a consecução de metas organizacionais. 

 Fisher, Frederickson e Peffer (2006) alegam que tradicionalmente o 

orçamento foi concebido como um instrumento para representação da realidade de 

negociação entre membros organizacionais situados em escalas hierárquicas 

destoantes, ao passo que conserva potencial para ser compreendido como condutor 

da realidade. Tal concepção perdurou, com maior ênfase, durante as décadas de 60 

e 70 (SIMONS, 1990; 1994). O autor esclarece que nesse período os esforços 

investigativos eram direcionados aos sistemas formais, como tentativa de apurar 

formas racionais de implementação das estratégias projetadas. Ademais, posiciona-

se criticamente à abordagem normativa dos sistemas de controle gerencial, que 

postula a necessidade de planejamento, definição de objetivos, direção, feedback e 

correção dos desvios; como condicionantes ao desempenho positivo das estratégias 

implementadas. 

 A pesquisa dos sistemas de informações e de controle foi paulatinamente 

originada nas investigações centradas no orçamento (BIRNBERG; TUROPOLEC; 

YOUNG, 1983). Os autores afirmam que tal mudança foi conduzida por um quadro 

de transformações nas empresas, agora demandando informações para a tomada 

de decisões, e não somente para o controle financeiro das metas e objetivos 

delineados pelas entidades.  
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 Otley (1999) afirma que a distinção entre planejamento estratégico e controle 

operacional, realizada por Robert Anthony, em 1965, conduziu novos esforços 

investigativos para os sistemas de controle gerencial. Todavia, a concepção de 

"controle" e "gestão" não se faz unânime na literatura, apresentando-se, em muitos 

casos, como o reflexo da corrente teórica do pesquisador que atribui significado a 

tais abstrações; o que implica em conotações dessemelhantes para o controle 

gerencial (HOFSTEDE, 1981). Para Dermer (1988), o controle não corresponde a 

uma faculdade exclusiva da força diretiva da entidade, e sim, em um impulso que 

impera através da organização e que irrompe por meio de premissas, princípios e 

regras implícitas no comportamento organizacional. 

 Mesmo ocorrendo equiparações na literatura organizacional, o controle 

gerencial e o sistema de controle gerencial não apresentam o mesmo sentido 

(MALMI; BROWN, 2008). Nessa linha, os autores argumentam que o controle 

organizacional detém maior representatividade, quando comparado ao sistema de 

controle gerencial, já que engloba distintos controles, os quais não são estritamente 

quantitativos. Da mesma forma, Ferreira e Otley (2009) defendem que o sistema de 

controle gerencial está circunscrito ao controle organizacional, consistindo em um de 

seus múltiplos mecanismos de controle. Ou seja, o sistema de controle gerencial 

pertence ao controle organizacional. 

  Há consenso entre os pesquisadores em afirmar, independentemente da sua 

corrente teórica, que o controle está associado às medidas adotadas pelos gestores 

para auferir informações confiáveis sobre a entidade e conduzi-la à consecução do 

desempenho desejado (MERCHANT; OTLEY, 2007). Todavia, acrescentam que tal 

consideração mostra-se pertinente aos casos em que o controle faz-se como uma 

das funções de gestão, e não, quando adotado como elemento de poder. Já, para 

Merchant e Otley (2007), o sistema de controle gerencial auxilia a organização no 

processo de adaptação ao seu ambiente, sendo essa a sua principal incumbência. 

 O orçamento integra um sistema de controle amplo e, portanto, não se 

confunde com um sistema ímpar autossuficiente (FLAMHOLTZ, 1983). Porquanto, 

qualifica-se como um subsistema do sistema de controle gerencial, utilizado de 

modo recorrente como instrumento de comunicação e coordenação, pela 

administração da empresa (ABERNETHY; BROWNELL, 1999; VAN DER STEDE, 

2001). Não obstante, a natureza da situação imposta ao orçamento direciona os 

indivíduos a vislumbrarem o horizonte como meio de planejamento das suas ações 
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futuras (LUKKA, 1988). O orçamento relaciona-se ao fator tempo, uma vez que é 

delineado visando um determinado horizonte temporal. Em razão destas questões, o 

orçamento é também responsável por alinhar as ações individuais às estratégias 

traçadas pela empresa (MERCHANT, 1981).  

 A versatilidade do orçamento, agregada a sua fácil adaptabilidade às 

estruturas administrativas e necessidades das empresas, implica na sua remitente 

utilização pelos gestores (BISBE; OTLEY, 2004; LIBBY; LINDSAY, 2010). A 

pesquisa de Libby e Lindsay (2010) evidenciou o orçamento como a peça gerencial 

com maior grau de utilização para a implementação de estratégias, indicando 

também que a maior parcela das organizações analisadas visa aperfeiçoar a técnica 

orçamentária (isso quando uma adaptação se faz necessária), mas não negligenciá-

la. O que implica em afirmar que o orçamento ainda é percebido como uma peça 

singular no contexto organizacional. Seus achados contrariam a propensão 

apontada pelos críticos do orçamento, os quais afirmam que o orçamento tende a 

perder sua representatividade nas empresas, tendo em vista a disseminação de 

controles alternativos, como também, a elevação dos níveis de imprevisibilidade e 

incerteza em conjunturas econômicas. (HANSEN; OTLEY; VAN DER STEDE, 2003; 

OTLEY, 2003). 

 Posto isso, na presente investigação assume-se uma conotação 

contemporânea para o orçamento. Todavia, deve-se salientar que as organizações 

utilizam ambas as abordagens, tradicional e contemporânea, para operacionalização 

do orçamento e que, portanto, a opção por uma abordagem contemporânea justifica-

se em razão da pretensão de ampliar o escopo originalmente traçado para o 

orçamento (LIBBY; LINDSAY, 2010). Nesses termos, estende-se o conceito do 

orçamento para uma peça integrante do processo de gestão e da estrutura de 

governança das entidades (FREZATTI et al., 2011), que representa um plano 

financeiro para operacionalização das estratégias (SIMONS, 1990), o qual também 

está associado ao controle de custos, avaliação de desempenho e remuneração de 

pessoal (COVALESKI et al., 2006).   

 O orçamento não corresponde a uma ferramenta de propriedade exclusiva de 

instituições mecanicistas, porém "está profundamente envolvido na complexidade de 

ontologias humanas, o que significa que ela molda e reflete as estruturas simbólicas 

que sustentam as vidas organizacionais e sociais contraditórias e diversificadas" 

(BRYER, 2014, p. 1, tradução nossa). À guisa de explicação, o orçamento mostra-se 
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como uma peça integrada aos distintos processos das organizações, formando um 

contínuo que se estende do planejamento à solidificação da avaliação de 

desempenho (HANSEN; OTLEY; VAN DER STEDE, 2003). 

 A articulação da avaliação de desempenho é uma questão controversa na 

literatura organizacional (PITKÄNEN; LUKKA, 2011), conquanto os instrumentos 

utilizados para essa função exprimem certo desconforto aos atores organizacionais, 

já que em muitos casos determinam os padrões de comportamento esperado. Para 

Otley (1978), o orçamento não deve ser balizado pela avaliação de desempenho, 

porém o autor reconhece que a natureza da informação fornecida por essa peça 

gerencial sugere que o desempenho dos gestores pode ser analisado com base em 

seus dados. Nesses termos, pode-se afirmar que, de fato, o orçamento subsidia a 

avaliação de desempenho, em termos de informações e relatórios de atividade, mas 

que não está restrito a tal funcionalidade (MALMI; BROWN, 2008).  

 A memorável representatividade do orçamento para os sistemas de controle 

gerencial é frequentemente ilustrada na literatura (ABERNETHY; BROWNELL, 1999; 

HANSEN; OTLEY; VAN DER STEDE, 2003; DAVILA; WOUTERS, 2005; LIBBY; 

LINDSAY, 2010). Porém, Tessier e Otley (2012) declaram que poucos estudos 

apresentam homogeneidade conceitual para a investigação teórica e empírica do 

controle organizacional e de seus sistemas. Van der Stede (2001) assevera a 

eminência da ampliação do campo das pesquisas orçamentárias, uma vez que seu 

potencial de utilização foi dilatado por fatores como a tecnologia da informação; fato 

esse que tornou a informação rápida e acessível às distintas unidades das 

empresas.  

 Ao longo do tempo novas questões foram impostas às organizações, 

demandando mudanças na sistemática de controle gerencial e da contabilidade 

gerencial (NIXON; BURNS, 2005; QUINN, 2014). A complexidade dos sistemas de 

avaliação de desempenho, bem como, o redirecionamento de estratégias - agora 

orientadas para os clientes, seus anseios e necessidades - simbolizam mudanças 

expressivas nas organizações, implicando na configuração de novos papéis para os 

contadores e para os sistemas e subsistemas da contabilidade gerencial (FAURÉ; 

ROULEAU, 2011). Tais mudanças repercutiram no design do orçamento 

empresarial. 
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2.4.1 Design do Orçamento 

 Para abordagem ao orçamento faz-se necessário definir uma de suas 

dimensões, o design (DELONE; MCLEAN, 1996). Design é o termo utilizado para 

simbolizar a técnica de construção do orçamento, que pode ser definido como o 

desenho, ou seja, a forma pela qual o orçamento é construído no ambiente 

organizacional (OTLEY; BERRY, 1980; VAN DER STEDE, 2001). Essa noção 

vincula-se, preponderantemente, aos aspectos estruturais e técnicos do orçamento. 

Assim sendo, a referência a esse termo dá-se no sentido de apontar a forma de 

projeção do orçamento nas empresas, isso é: procedimentos e premissas adotados, 

previsões de cenários, planos internalizados, interatividade entre membros 

organizacionais, e modelos orçamentários utilizados.  

 O design do orçamento não consiste em uma técnica determinística 

facilmente aplicável às instituições, uma vez que a forma de estruturação do 

orçamento empresarial depende da adequação ambiental e das necessidades 

informacionais dos gestores (CHENHALL; MORRIS, 1986; CHENHALL; 

LANGFIELD-SMITH, 1998; AGUIAR; FREZATTI, 2007; AGUIAR; PACE; FREZATTI, 

2009). Em outras palavras, para que possa ser efetivo às suas finalidades, o 

orçamento necessita ser desenhado em conformidade com as demandas da 

empresa para a qual se destina, e não simplesmente deslocado de uma empresa 

para outra, desconsiderando as características estruturais dessas. 

 A técnica concretizou-se como um dos primeiros enfoques de discussão do 

sistema de controle gerencial, uma vez que persistia a crença de que um 

desempenho elevado seria obtido mediante aplicação da estrutura adequada desse 

sistema (ANSARI, 1977). Na visão do autor, a técnica para a construção do sistema 

de controle representa a "arte do fazer", ou seja, a forma de projeção dos sistemas 

de controle gerencial e os mecanismos empregados nesse processo.  

 Sob influência da escola clássica de administração, acreditava-se que um 

único design de sistema de controle implicava em um melhor desempenho; por essa 

razão, esse modelo poderia ser facilmente adaptável a todas as organizações, 

independentemente das circunstâncias (GORDON; MILLER, 1976). Para Mia e 

Chenhall (1994), o sistema de controle gerencial era circunscrito a dados financeiros 

históricos e, como consequência, se mostrava estático nas entidades, o que balizava 

uma orientação estratégica para as informações geradas. O orçamento, sendo um 
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de seus subsistemas, também se apresentava de modo estático nas organizações 

(FISHER; FREDERICKSON; PEFFER, 2006). 

 Ansari (1977) pontua que o design do sistema de controle teve suas 

investigações iniciadas sob duas principais abordagens: estrutural e 

comportamental. O ceticismo das investigações manifestou-se mediante 

questionamentos que perpassavam aspectos de natureza técnica, informacional e 

de comunicação (denominado pelo autor como estruturais) e aqueles que 

analisavam o comportamento dos membros organizacionais a partir dos controles 

instaurados, mediando suas análises por fatores como as metas de desempenho 

(descritos como comportamentais, pelo autor).  A visão clássica do orçamento sofreu 

mutações, que permitiram consolidar essa ferramenta gerencial como um dos 

principais pilares da tomada de decisão, o que será discorrido a seguir. 

  

  

2.4.1.1 Componentes do Orçamento 

 O orçamento se circunscreve ao cenário organizacional como um meio de 

operacionalização dos planos e estratégias delineadas para distintos períodos 

(EZZAMEL; ROBSON; STAPLETON, 2012). Nesses termos, Schiff e Lewin (1970) 

defendem que o orçamento consiste na peça gerencial de maior representatividade 

para o sistema de planejamento e controle corporativos. Entretanto, os autores 

relatam que a sua frequente utilização para fins de controle gerou críticas na 

literatura contábil e gerencial no sentido de apontar o orçamento como um 

instrumento de coerção, já que a avaliação de desempenho com base em dados 

orçamentários demanda a mudança de comportamento dos membros 

organizacionais. 

 O planejamento estratégico é qualificado como a estruturação de planos 

formais para um determinado horizonte temporal, geralmente de longo prazo 

(ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2006). Os autores destacam que ao planejamento 

estratégico é facultada a possibilidade de alteração dos objetivos e estratégias 

organizacionais, a fim de adaptá-los às mutações ambientais. Ainda segundo eles, o 

planejamento estratégico subsidia a elaboração do orçamento e, por conseguinte, tal 

peça gerencial somente deve ser projetada após a estruturação do planejamento 

estratégico, fato esse que aumenta a chance de que as estratégias sejam 

executadas de modo eficiente e eficaz. 
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 O orçamento tradicional tem sua concepção vinculada, preponderantemente, 

à mensuração do desempenho, funcionando enquanto mecanismo de monitoração 

das atividades (SCHIFF; LEWIN, 1970). O controle orçamentário "é fundamental 

para o entendimento do grau de desempenho atingido e quão próximo o resultado 

almejado se situou em relação ao planejado" (FREZATTI, 2000, p. 37). Ademais, 

tradicionalmente defende-se que o orçamento simboliza a realidade das 

organizações, no tocante à mecânica de tomada de decisões, contudo, a percepção 

contemporânea do orçamento afirma o seu papel enquanto condutor da realidade, e 

como meio de legitimá-la (COVALESKI; DIRSMITH, 1986). 

 O orçamento contempla um plano de ação, de modo a sistematizar a forma 

como os recursos (materiais e humanos) serão adquiridos, segregados e 

distribuídos às distintas unidades organizacionais, para que sejam racionalmente 

empregados nas atividades empresariais (COVALESKI; DIRSMITH, 1986). Anthony 

e Govindarajan (2006) citam como características do orçamento: orientação para o 

potencial de lucratividade, apresentação em termos monetários, projeção para o 

curto prazo, requer o compromisso da gestão e dos demais membros 

organizacionais, tem sua aprovação outorgada pela alta gestão, sofre mutações com 

base em necessidades reais constatadas, e estabelece parâmetros para a avaliação 

financeira dos montantes reais auferidos e aqueles previstos (controle).  

 As estratégias da organização são materializadas no orçamento, em termos 

financeiros e não financeiros (KENNEDY; DUGDALE, 1999). As etapas listadas 

pelos autores para a construção do orçamento podem ocorrer, ou não, de modo 

linear, pois envolvem a análise do ambiente externo da entidade, a identificação das 

restrições da empresa (que no curto prazo não podem ser alteradas), a projeção  do 

orçamento de cada uma das unidades de trabalho da empresa, a posterior junção 

dos orçamentos em uma única peça orçamentária, o acompanhamento da execução 

orçamentária e por fim, o controle dos resultados realizados. 

 O orçamento consolida as estratégias das unidades da empresa, setores ou 

departamentos, em um único instrumento, formando um plano abrangente com 

múltiplas finalidades (HANSEN; OTLEY; VAN DER STEDE, 2003).  Para Horngren, 

Foster e Datar (1999), a gestão do orçamento promove a aproximação entre a 

administração da organização e o planejamento sistematizado, favorece a 

comunicação entre as unidades de trabalho, como também estrutura fatores para 

fins de avaliação de desempenho. A literatura comporta distintos modelos para a 
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projeção do orçamento empresarial, mas percebe-se que a maioria deles referencia 

o planejamento estratégico ou, na sua ausência, o dimensionamento de cenários, 

como o elemento direcionador desse processo (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 

2006). Em outros termos, o planejamento estratégico forma a base para construção 

do orçamento empresarial. 

 Com relação à flexibilidade do orçamento, Frow; Marginson e Ogden (2010) 

acentuam que em condições de incerteza e de formas flexíveis de gestão, aliadas a 

constantes mutações mercadológicas e aos níveis crescentes de tecnologia, a 

flexibilidade do orçamento passa a ser contestada. Ou seja, há o questionamento 

quanto a capacidade de resposta do orçamento para essas situações. O aparente 

paradoxo entre a flexibilidade da peça orçamentária, reivindicada a partir da 

estruturação do modelo de "orçamento contínuo", e o emprego do poder 

discricionário pelos gestores, é narrada pelos autores. Todavia, os resultados do 

estudo por eles desenvolvido mostram que as empresas investigadas, as quais 

operam num ambiente de constantes mutações, não se desvincularam do 

orçamento e sim, incorporaram mecanismos de controle para as ações dos 

envolvidos na projeção do orçamento, em todas as fases do processo.  

 

 

2.4.1.2 Participação Orçamentária 

 A participação orçamentária representa o nível, ou o grau, em que os 

gestores aceitam a participação dos atores organizacionais no processo de 

construção do orçamento (BROWNELL, 1982). Os gestores exercem influência ativa 

nessa atividade, porquanto, participam de todas as fases discriminadas para a 

concretização desta peça gerencial (SHIELDS; SHIELDS, 1998). Para autores como 

Brownell (1983), a participação orçamentária aumenta as chances de sucesso, em 

termos de realização dos montantes previstos, dos valores consolidados no 

orçamento, reduzindo os desvios percebidos entre valores orçados e realizados. 

 Os efeitos provocados pela participação orçamentária no desempenho, 

motivação e satisfação no trabalho, faz-se uma temática recorrente na literatura 

(GOVINDARAJAN, 1986; CHENHALL; BROWNELL, 1988; KREN, 1992; NOURI; 

PARKER, 1998; SHIELDS; SHIELDS, 1998; NOURI; KYJ, 2008). Resultados 

destoantes foram auferidos, sendo inconclusivos em alguns casos relatados (MIA, 

1988). Por seu turno, Chenhall e Brownell (1988) mostram evidências que indicam 
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que a satisfação no trabalho relaciona-se com a participação no processo 

orçamentário, o mesmo não foi constatado para o desempenho. Entretanto, 

resultados dessemelhantes foram auferidos por autores como Frucot e White (2006), 

os quais relatam resultados positivos no desempenho, em razão da participação 

orçamentária. As premissas e perspectivas teóricas adotadas para condução das 

pesquisas podem justificar as diferenças pontuadas nesses resultados 

(GREENBERG; GREENBERG; NOURI, 1994). 

 O orçamento interfere em ontologias sociais, ou seja, a sua presença no 

ambiente organizacional molda o comportamento dos sujeitos, que buscam 

adequação aos seus ditames (BRYER, 2014). O autor aponta que tal percepção é 

melhor aceita no cenário hodierno, a partir da anuência do orçamento como uma 

ferramenta não mecanicista. Pelo exposto, percebe-se que o orçamento detém a 

capacidade de interferir e receber influências do comportamento praticado pelos 

membros organizacionais. Nesse sentido, investigações têm sido desenvolvidas no 

intuito de questionar os reflexos da participação orçamentária na criação de folga 

orçamentária, sendo possível citar estudos como aqueles desenvolvidos por 

Brownell e McInnes (1986); Dunk (1990) e Brownell e Dunk (1991).  

 Brownell (1983) investiga as influências do estilo de liderança e da 

participação orçamentária sobre o desempenho e a satisfação no trabalho; seus 

resultados apontam que, em determinadas condições de liderança, a participação 

orçamentária interfere positivamente nas demais variáveis estudadas.  

 Mia (1988) afirma que a investigação da participação no processo 

orçamentário demanda uma abordagem contingencial, já que há a possibilidade de 

intervenção dos fatores contingenciais nesse processo. No seu estudo explorou 

duas variáveis contingenciais, atitude e motivação, para avaliar o relacionamento 

entre a participação orçamentária e o desempenho gerencial do orçamento. Nessa 

linha discursiva, advoga que o estilo orçamentário, referindo-se ao orçamento 

participativo ou não participativo, se sujeita às características dos gestores - em 

termos de motivação para o trabalho e atitude para com o trabalho e empresa. 

 As relações entre a participação orçamentária e o desempenho no trabalho 

são exploradas por Nouri e Parker (1998), os quais sugerem uma relação positiva 

entre tais variáveis. Já Libby (1999) confronta a noção de justiça organizacional e o 

desempenho dos atores organizacionais. Church, Hannan e Kuang (2012) 

evidenciam os reflexos da assimetria informacional, da divergência entre os 
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interesses individuais e organizacionais, e do grau de honestidade na comunicação 

de informações, no orçamento. A partir destes trabalhos, percebe-se a relevância, e 

mesmo utilidade, do estudo da forma como o orçamento é utilizado nas empresas, 

sendo essa a pauta de discussão do próximo tópico. 

 

 

2.4.2 Estilo de Uso do Orçamento 

 As discussões acerca do sistema de controle gerencial assumiram uma nova 

perspectiva em meio a conjunção de questionamentos quanto ao seu estilo de uso 

(BURCHELL et al., 1980; HUFF; REGER, 1987). Por seu turno, Simons (1994) 

questionou a forma como os gestores conduziam o escopo e a execução das 

estratégias, mediante o uso do sistema formal de controle. Aceitando a natureza 

desses questionamentos, pesquisadores passaram a especular o uso dos sistemas 

de controle gerencial ou, de forma reducionista, das informações provindas de seus 

subsistemas, em distintos aspectos das instituições (AHRENS; CHAPMAN, 2004). 

Nesta direção, Abernethy e Brownell (1999) estimaram a relação entre três variáveis: 

mudança estratégica, estilo de uso do orçamento e desempenho. Já Chong e 

Mahama (2013) analisaram o reflexo do estilo de uso do orçamento em dois 

aspectos qualitativos e abstratos nas instituições: motivação, em nível de equipe, e  

eficácia, também da equipe de trabalho.  

 As principais hesitações emergiram quando da constatação de que o mesmo 

estilo de uso do sistema de controle gerencial resulta em efeitos funcionais em 

determinadas situações e disfuncionais noutras (CUGUERÓ-ESCOFET; ROSANAS, 

2013). O que implica em reconhecer que o papel da contabilidade e das informações 

emanadas de seus controles dependem do contexto no qual as operações 

mercadológicas são desenvolvidas (BURCHELL et al., 1980). Assim, o esforço 

investigativo dissipa-se dentre aqueles que visam identificar as características 

ambientais que produzem tais efeitos, funcionais ou disfuncionais, e aqueles 

pesquisadores cujas perspectivas assolam a forma como os estilos de uso 

influenciam no resultado esperado dos controles gerenciais (CAMMANN, 1976).  

 Simons (1990) adverte que a estrutura lógica dos sistemas de controle, e 

como consequência, dos seus subsistemas, tem a mesma construção nas 

organizações. Ou seja, a técnica empregada para o delineamento do sistema de 

controle nas organizações é a mesma. Assim, especula-se que, de fato, o que 
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implica no desempenho auferido pelos empreendimentos consiste no estilo de uso 

desse sistema (OTLEY, 1978). Ainda segundo o autor, o uso apropriado do sistema 

de controle gerencial potencialmente influencia a consecução de resultados positivos 

pelo negócio. 

 A literatura empírica se dissipa dentre autores que intervém quanto ao estilo 

de uso tradicional dos sistemas de controle; e outros que demonstram, além dessa 

finalidade, o uso aprimorado de tais controles (SIMONS, 1994). Nesses termos, 

estudos enfatizaram a relação entre o uso das informações contábeis e a 

consecução dos objetivos dos atores organizacionais e sociais (BURCHELL et al., 

1980), como também entre o uso do sistema de controle gerencial e a inovação de 

produtos (BISBE; OTLEY, 2004), mudança estratégica (ABERNETHY e 

BROWNELL, 1999); desempenho (TUOMELA, 2005; HENRI, 2006) e 

comportamento dos membros organizacionais.  

 Cammann (1976) tutela que os mecanismos de controle - referenciando 

orçamentos, relatórios financeiros, entre outros - possuem potencial para serem 

utilizados como meio de intervenção no comportamento das pessoas, em meio ao 

ambiente de trabalho. Nesse caso, postulou que a utilização desses mecanismos 

poderia ocasionar efeitos positivos, o que chamou de resultado funcional, e 

negativos, o que denominou de efeito disfuncional. Segundo Chong e Mahama, 

(2013), pesquisadores apontaram que o estilo de uso do orçamento, na grande 

maioria das empresas, corresponde ao uso tradicional, ou seja, voltado para a 

avaliação de resultados, estabelecimento de normas e diretrizes para a ação, e 

como meio para concessão de recompensas.  

 Os achados de Simons (1994) acrescentam um ponto de vista peculiar para 

compreensão do uso dos sistemas de controle. Na visão do autor, o sistema de 

controle gerencial assume múltiplas funcionalidades em meio a mudança 

estratégica. Nessas circunstâncias, tais sistemas " [...] são utilizados por gestores de 

topo para formalizar crenças, estabelecer limites sobre o comportamento estratégico 

aceitável, definir e medir as variáveis críticas de desempenho e motivar o debate e a 

discussão sobre as incertezas estratégicas" (SIMONS,1994, p. 169, tradução 

nossa).  

 O modelo teórico proposto por Simons (1994; 1995), Levers of Control, para a 

abordagem ao sistema de controle gerencial, edifica um quadro racional para a 

análise e interpretação dos distintos estilos de uso desse sistema, e de seus 
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controles. O framework proposto pelo autor incitou a interpelação de questões 

direcionadas a compreensão de "como" e "porquê" os controles são empregados e, 

sobretudo, qual o interesse implícito aos controles utilizados (TESSIER; OTLEY, 

2012). Uma releitura do modelo original de Simons foi realizada por Ferreira e Otley 

(2009) e Tessier e Otley (2012). Em âmbito nacional, pôde-se constatar  o interesse 

na aplicação prática do modelo teórico em questão, sendo pertinente referenciar 

Oyadomari (2008). 

 Simons (1994; 1995) estabelece um quadro conceitual e com base nele 

segrega os sistemas de controle gerencial em quatro sistemas formais - os quais 

compõe seu modelo teórico, sendo eles: Sistema de Crenças; Sistema de Limites, 

Sistemas de Controle Diagnóstico e Sistema de Controle Interativo. Embora uma 

linha tênue delimite o espaço compreendido entre tais sistemas, suas 

funcionalidades características são reivindicadas e mostram-se como facilitadoras a 

plenitude de compreensão da lógica tecida pelo autor. Simons (1994) menciona que 

o Sistema de Crenças corresponde a forma como os gestores comunicam os valores 

e crenças aos membros organizacionais, ocorrendo de modo taxativo e explícito; ao 

passo que o Sistema de Limites orienta-se para normas e regras. 

 A presente investigação enfatiza dois estilos de uso para o orçamento, o estilo 

diagnóstico e o interativo; em função da aproximação desses sistemas de controle 

das pretensões investigativas a anteriori relatadas. O Sistema de Controle 

Diagnóstico equipara-se aos controles impassíveis típicos de organizações 

mecanicistas, os quais subsidiam o monitoramento das metas alcançadas, a 

avaliação de desempenho, o direcionamento da ação individual e coletiva, correção 

de desvios (SIMONS, 1995; TESSIER; OTLEY, 2012). Ou seja, consiste no uso 

tradicional do sistema de controle gerencial, orientado para metas, objetivos e 

padrões pré-estabelecidos de desempenho (HENRI, 2006).  

 Por seu turno, o Sistema de Controle Interativo compreende as interlocuções 

incorridas entre os sistemas de controle e os membros organizacionais, estimulando 

o desenvolvimento de novos projetos, ideias e a inovação (SIMONS, 1995). O autor 

sustenta que a relação aqui estabelecida congrega esforços tanto de 

funcionários,quanto dos gestores de níveis hierárquicos superiores; sugerindo a 

ocorrência de ajuda mútua em um ambiente de valorização e aprendizado.  

 A lógica argumentativa instalada por Simons (1995) confronta forças 

negativas (Sistema de Controle Diagnóstico) e positivas (Sistema de Controle 
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Interativo). Todavia, assim como a defesa de Henri (2006) e Mundy (2010), essas 

denominações não são pejorativas, tampouco definem uma relação de sobreposição 

entre melhores controles e controles pouco adequados, e sim, uma relação de 

complementaridade - os controles não são mutuamente excludentes. O modelo de 

Simons foi questionado por não comportar o uso disfuncional, sendo essa a 

discussão que se segue. 

 

 

2.4.2.1 Uso Disfuncional do Orçamento 

 O comportamento disfuncional pode ser o reflexo da inadequação dos 

sistemas contábeis à complexidade dos eventos aos quais a organização se 

submete, como também pode ocorrer mesmo quando o sistema está adequado para 

a realidade na qual está inserido (OTLEY, 1978). Nesse último caso, o 

comportamento disfuncional surge como resultado do interesse particular divergente 

das pretensões organizacionais. Para Cugueró-Escofet e Rosanas (2013, p. 24, 

tradução nossa), disfuncional "significa inadequado aos objetivos da organização, ou 

para as pessoas que pertencem à organização". Os autores chamam a atenção para 

o fato de que tal comportamento disfuncional pode ser considerado injusto por um 

determinado grupo, pertencente ou não ao ambiente organizacional. 

 Otley (1978), já à época de seu estudo, relatava que os pesquisadores e 

gestores necessitam explorar com maior cuidado as circunstâncias nas quais o 

comportamento disfuncional (ou a manipulação de dados da contabilidade), se 

manifesta. Segundo o autor, a disfunção técnica do sistema contábil não deve ser 

confundida com o uso inapropriado de suas informações. 

 A literatura comporta distintas vertentes para a identificação e o tratamento do 

uso disfuncional do sistema de controle gerencial, destacando dentre eles: a folga 

orçamentária e a orientação para curto prazo (VAN DER STEDE, 2000; CUGUERÓ-

ESCOFET; ROSANAS, 2013). Ademais, cabe destacar que Cugueró-Escofet e 

Rosanas, (2013) relatam que há amplitude nos achados das pesquisas dessa 

temática e pouca concordância dentre seus autores, existindo casos em que um 

dado comportamento é categorizado como disfuncional em uma pesquisa e em 

outra como algo corriqueiro ao negócio (comportamento rotulado como dentro da 

normalidade). Nesses termos, o uso disfuncional do orçamento consiste na 
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especificação de um comportamento desviante daquele esperado para o uso dessa 

peça gerencial (enquanto ferramenta gerencial) e de suas informações.  

 A folga orçamentária é recorrentemente tratada como um tipo de uso 

disfuncional do orçamento (VAN DER STEDE, 2000), embora existam evidências 

que qualifiquem sua existência como positiva para as empresas (DAVILA; 

WOUTERS, 2005). Folga é um dos temas discorridos na teoria econômica e em 

teorias organizacionais, sendo um assunto  comum nestes campos (MERCHANT, 

1985). O autor advoga que a folga ocorre quando um volume superior de recursos 

(ao montante realmente necessário) é requerido para determinada atividade. Assim, 

esse excesso monetário é discricionariamente empregado, ou resguardado, para 

momentos futuros - momentos de imprevisibilidade futura. Em adição, pontua que a 

literatura pertinente relata que há propensão dos gestores a criar folga orçamentária. 

 A tarefa de reunir argumentações para a ocorrência da folga orçamentária nas 

organizações torna-se difícil, pois a folga orçamentária pode se manifestar sob 

distintas formas e, também, porque há divergência na literatura gerencial quanto ao 

seu conceito e definição (MERCHANT, 1985). A folga orçamentária desponta em 

função de questões como: ênfase no orçamento, participação orçamentária, 

assimetria da informação e incerteza (DAVILA; WOUTERS, 2005). A participação 

orçamentária gera folga quando informações relevantes são omitidas pelos 

envolvidos no processo de construção dessa peça gerencial, ou seja, as 

informações são expostas em razão do benefício pessoal daquele que as detém 

(WALLER, 1988). Já Lukka (1988) indica que a participação orçamentária favorece a 

criação de folga orçamentária em razão da possibilidade facultada aos gestores de 

interferir nas metas estabelecidas pela peça orçamentária.  

 Merchant (1985) aponta que houve uma intensa busca por evidências 

empíricas que indicassem as potenciais formas nas quais os gestores são 

influenciados, por sistemas contábeis, a criar folga orçamentária. Não obstante, faz-

se relevante destacar o posicionamento de Nouri (1994), uma vez que o autor 

diferencia a folga orçamentária em razão da intenção agregada ao comportamento 

do gestor. Para ele, os gestores criam folga orçamentária quando, intencionalmente, 

elevam os valores orçados ou, racionalmente, subestimam a capacidade de 

produção da organização. Para esta investigação, a folga orçamentária será tratada 

no mesmo sentido empregado por Nouri (1994), ou seja, de subestimar receitas ou 

superestimar despesas (intencionalmente) a fim de criar reserva orçamentária. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 O conhecimento científico destaca-se dos demais tipos de conhecimento em 

decorrência dos mecanismos utilizados para apreensão da realidade (LAKATOS; 

MARCONI, 1992). As autoras advogam que a ciência é construída mediante a 

operacionalização de métodos científicos, denotando que a ocorrência daquela está 

diretamente vinculada aos instrumentos empregados para sua edificação. A 

execução dos aparatos da pesquisa científica assevera a consolidação de 

evidências de forma a proporcionar a evolução do conhecimento, uma vez que a 

ausência de questionamentos quanto a existência e veracidade da realidade conduz 

à estagnação e inércia da ciência (KUHN, 1970).  

 A presente seção expõe o delineamento metodológico deste estudo, 

segregando-o de forma a destacar o caráter teórico-metodológico, as estratégias de 

planejamento da pesquisa, as características das organizações pesquisadas e, por 

fim, as técnicas empregadas para o tratamento e análise de dados.  

 

 

3.1 CARÁTER TEÓRICO – METODOLÓGICO 

 Os arquétipos da pesquisa são apresentados de modo a nortear a 

compreensão das relações aqui delimitadas. Nesses termos, primeiramente a teoria 

de base é afigurada - como principal fundamento do estudo, e na sequência têm-se 

os construtos da pesquisa. 

  

 

3.1.1 Teoria de Base 

A percepção da realidade social sofre influências do subjetivismo implícito ao 

observador, porquanto, recebe interpretações cunhadas na forma como esse 

indivíduo entende o contexto de ocorrência dos fenômenos (BURRELL; MORGAN, 

1979). Assim, ponderando-se o subjetivismo intrínseco às interpretações do contexto 

social e entendendo-se as organizações como instituições participantes desse, 

questiona-se sobre a necessidade de um prisma que reflita a magnitude e faculte a 

interpretação dos eventos e fenômenos da realidade social.  

A teoria “fornece uma estrutura dentro da qual os fenômenos sociais podem 

ser entendidos e os resultados da pesquisa podem ser interpretados” (BRYMAN, 

2012, p. 20, tradução nossa). Ratificando, Martins e Theóphilo (2009, p. 27-28) 
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pontuam que, “dentro do contexto da pesquisa, as teorias orientam a busca dos 

fatos, estabelecem critérios para observação, selecionando o que deve ser 

observado como pertinente para testar hipóteses e buscar respostas às questões de 

uma pesquisa”. Em decorrência da necessidade, e importância, do aporte teórico às 

inferências concernentes aos estudos científicos, como também, da complexidade e 

dinamicidade dos fenômenos organizacionais, a teoria contingencial confere o 

sustentáculo para as relações aqui estudadas. 

Pesquisadores da área gerencial defendem a abordagem contingencial a fim 

de perscrutar o sistema de contabilidade gerencial e seus componentes, com 

destaque para Otley (1980), Chapman (1997) e Chenhall (2003, 2007). Assim, os 

pressupostos da teoria contingencial foram empregados quando da delimitação das 

variáveis de pesquisa e suas conexões. Ou seja, a relação entre o estilo de 

liderança, a estratégia, o orçamento, e seus reflexos no desempenho, foi 

estruturada, analisada e interpretada sob a égide da teoria contingencial. 

 

 

3.1.2 Construtos da Pesquisa 

 O aparato conceitual e empírico para o delineamento dos constructos da 

presente investigação adveio de obras amplamente discutidas e referenciadas na 

literatura gerencial e organizacional. A tessitura da lógica argumentativa aqui 

instaurada solidificou-se mediante alusão literal, ou simbólica, de obras 

compreendidas no Social Sciences Citation Index (SSCI). Assim, buscaram-se, junto 

a tal base de dados, os periódicos que detinham os mais elevados fatores de 

impacto, compreendidos no campo da contabilidade e da contabilidade gerencial. 

 Os periódicos nos quais o fator de impacto mostrava-se superior a dois, 

Journal of Accounting and Economics, Accounting Review, Journal of Accounting 

Research, apresentaram um pequeno número de investigações cujos enfoques 

recaíam para os interesses pretendidos. Já, as revistas que apresentaram fator de 

impacto entre um e dois, Accounting, Organizations and Society, Management 

Accounting Research, Contemporary Accounting Research, Review of Accounting 

Studies, disseminaram artigos cujas temáticas se aproximaram das aspirações 

investigativas pontuadas na presente pesquisa. Ou seja, difundiram estudos que 

outorgaram o escopo da estratégia, do estilo de liderança, do orçamento empresarial 
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e/ou do desempenho. Assim, as obras aqui referenciadas, em sua maioria, foram 

publicadas nesses periódicos. 

 Os construtos são edificados em nível de abstração superior, quando 

confrontados com conceitos, implicando em uma articulação de ideias que formam 

um corpo sólido e robusto de relações (COOPER; SCHINDLER, 2003). Marconi e 

Lakatos (2007) asseveram que os construtos são formulados ou adotados em razão 

da orientação da pesquisa científica, como uma forma viável de arranjar as 

suposições do investigador. Ou seja, consistem em uma tentativa de representar um 

determinado aspecto da realidade social (MARÔCO, 2014). Porquanto, pode-se 

perceber que o observador externo não constrói, de forma intuitiva, sentido para a 

noção geral que se deseja transmitir pela pesquisa científica, o que ecoa a 

relevância atribuída ao espaço dispensado para exposição dos construtos. 

 Bisbe, Batista-Foguet e Chenhall (2007) tecem uma crítica com relação a 

forma como os pesquisadores abordam as questões de cunho teórico, quando do 

delineamento dos construtos para investigação de fenômenos do sistema de 

controle em contabilidade gerencial. Os autores destacam que a teoria já 

disseminada fornece subsídios à plenitude da investigação empírica, contudo, os 

construtos instaurados na composição dos estudos devem ser condizentes, em nível 

de abstração, com os conceitos tutelados por ela. Por conseguinte, advogam que o 

significado atribuído aos construtos tipifica as condições desejadas para a 

abordagem ao fenômeno sob observação, e sua identificação ocorre mediante a 

composição de variáveis observáveis e indicadores.  

 A fim de aumentar o nível de compreensão geral do texto e evitar o emprego 

de noções confusas e de totalidade indeterminada (PLATÃO; FIORIN, 2007), quatro 

construtos foram edificados nesta dissertação, sendo eles: estratégia organizacional, 

estilo de liderança, orçamento empresarial e desempenho. O QUADRO 4 apresenta 

as delimitações realizadas para tais expressões. 
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 Construtos           
de 2ª Ordem Construtos Latentes                         Variáveis Questão Indicadores Referências 

Fa
to

re
s 

C
on

tin
ge

nc
ia

is
 Estratégia 

Organizacional 

Diferenciação do Produto Qualidade do produto e/ou serviço; Suporte 
técnico; Características diferenciadas; Imagem 

da marca; Pesquisa e desenvolvimento; e 
Preço de venda. 

2 a, b, c, d, e, f Hansen e Van der Stede 
(2004) e Espejo (2008) 

Liderança de Custo 

Estilo de Liderança 

Liderança Transacional 
Relações de troca; Nível de controle sobre 

ações individuais; e Nível de interferência no 
comportamento dos grupos. 

1 a, b, c 
Bass (1990, 1997); Judge 
e Piccolo (2004) e Eagly, 
Johannesen-Schmidt e 

van Engen (2003) 
 

Liderança 
Transformacional 

Carisma como determinante das ações do 
líder; Ações baseadas na motivação; Estímulo 

Intelectual;  Percepção de necessidades 
individuais; e Consciência de grupo. 

1 d, e, f, g, h 

Liderança Laissez-Faire Ausência de liderança; e Transferência de 
responsabilidades. 1 i, j 

O
rç

am
en

to
 E

m
pr

es
ar

ia
l Design do 

Orçamento 

Componentes 
Orçamentários 

Premissas orçamentárias; Previsão de 
cenários; Plano de marketing/ vendas, 

produção, suprimentos, estocagem, recursos 
humanos e investimentos; Demonstrações 

projetadas; Revisão orçamentária; e Modelo 
orçamentário 

3, 4, 5 a, b, c, d, e, f, 
g, h, i Espejo (2008) 

Participação Orçamentária 

Participação ativa; Autoridade sobre o 
orçamento; Opinião da equipe; Incentivo à 

participação orçamentária; Ciclo de 
discussões; e Interação entre gestores e 

líderes. 

6 a, b, c, d, e, f  

Brownell e Merchant 
(1980); Kren (1992); Nouri 

e Parker (1998); Kyj e 
Parker (2008) 

Uso do Orçamento 

Uso Diagnóstico 
Forma de controle; Avaliação de desempenho; 
Planejamento operacional; Comunicação de 

metas; e Formação de estratégia. 
7 a, c, d, e, f 

Simons (1994, 1995) e 
Hansen e Van der Stede 

(2004) 

Uso Interativo 
Meio questionar as ações dos gestores; Meio 

de debate entre membros da equipe de 
trabalho; Meio de discussão em reuniões. 

7 j, l, m Abernethy e Brownell 
(1999) 

Uso Disfuncional 
Subestimar receitas; Meio de controle de 

resultados e das ações individuais; 
Superestimar receitas 

7 b, g, h, i Otley (1978) e Nouri 
(1994) 
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 Construtos           

de 2ª Ordem Construtos Latentes                         Variáveis Questão Indicadores Referências 

D
es

em
pe

nh
o 

 

Performance 
Desempenho do orçamento 

Faculta a execução do planejamento 
estratégico; Auxilia o gerenciamento da 

empresa, a tomada de decisão operacional 
(curto prazo) e estratégica (longo prazo); e 

Fornece informações para avaliação de 
decisão. 

8 a, b, c, d, e 
Hansen e Van der Stede 

(2004); Espejo (2008) 

Desempenho Empresarial Avaliação do desempenho da empresa. 9 - 

     QUADRO 4 - Construtos da Pesquisa 
     FONTE: O autor (2015)
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3.2 Estratégias de Planejamento da Pesquisa 
 

 

3.2.1 Abordagem Metodológica 

 O método de abordagem dos estudos científicos destaca-se em termos de 

nível abstração, projetando-se como de “nível de abstração mais elevado, dos 

fenômenos da natureza e da sociedade” (LAKATOS; MARCONI, 1992, p. 106). O 

plano observável da realidade manifesta-se em distintas dimensões. Não obstante, 

os fenômenos sociais não estão, necessariamente, desvinculados do sujeito 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2009). O que implica em assentir que o sujeito pode ser, 

ao mesmo tempo, participante e agente de modificação da realidade (BURRELL; 

MORGAN, 1979). 

 Posto isto, a presente pesquisa assume convenções e filosofias que a 

categorizam como positivista. Aqui assume-se que a realidade é passível de 

observação, como também, que o pesquisador logra sentido aos seus achados 

mediante legitimação de uma teoria, a qual ordena um conjunto de sentidos 

capciosos em uma noção ecumênica passível de teste e confirmação (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2009). A dissensão desta investigação com o paradigma positivista 

ocorre quando da incompatibilidade aos seus ideais determinísticos e refusão da 

possibilidade de compreensão dos fenômenos subjetivos da realidade. Por 

conseguinte, esta pesquisa delimita-se, em termos, pelo paradigma positivista.  

 

 

3.2.2 Abordagem com Relação ao Problema 

A abordagem ao problema ocorreu de modo quantitativo. O emprego de 

técnicas quantitativas facultou a mensuração das relações entre as variáveis 

pesquisadas - estratégia e estilo de liderança - sobre o design e uso do orçamento 

das empresas estudadas. Nestes termos, assevera-se que o método quantitativo 

"representa, em princípio, a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar 

distorções de análise e interpretação, possibilitando, consequentemente, uma 

margem de segurança quanto às inferências" (RICHARDSON, 1989, p. 31). A 

quantificação das informações aqui objetivadas ocorreu mediante a atribuição de 

uma escala, tipo Likert, sua posterior tabulação, e mensuração por intermédio de 

técnicas estatísticas propriamente ditas. Ou seja, a realidade foi capturada a partir 



84 

 

da sistematização de um instrumento, que posteriormente foi analisado 

quantitativamente, segundo os preceitos de Martins e Theóphilo (2009) e Marôco 

(2014) para estudos desta natureza. 

 

 

3.2.3 Abordagem com Relação ao Objetivo do Estudo 

 A presente investigação é de caráter dedutivo, uma vez que parte de 

afirmações gerais como meio de apreender a realidade circunscrita a um 

determinado grupo e, por fim, estabelecer conclusões (COOPER; SCHINDLER, 

2003; MARTINS; THEÓPHILO, 2009).  As proposições aqui defendidas e utilizadas 

para construção da lógica argumentativa geral da pesquisa são oriundas de estudos 

consagrados na literatura, e as inferências desencadeadas a partir das análises 

realizadas podem ser utilizadas como parâmetro para amostras semelhantes. 

Ademais, técnicas estatísticas são sistematizadas no processo de abstração e 

interpretação dos dados auferidos (TRIVIÑOS, 1987). 

  

 

3.2.4 Abordagem Quanto à Estratégia de Pesquisa 

Para abordagem aos fenômenos estudados, a estratégia de pesquisa foi o 

levantamento do tipo survey. A versatilidade dos levantamentos é enfatizada por 

Martins e Theóphilo (2009), para os autores o nível das perguntas de levantamento 

ultrapassa as simples informações pessoais do respondente, chegando a tangenciar 

categorias como: comportamento, ambiente, opinião, atitudes, expectativas, dentre 

outras. Em adição, acabe destacar, que os elementos investigados nesta pesquisa 

foram mapeados com base na percepção dos respondentes, não havendo 

intervenção do pesquisador no momento da coleta de dados (o pesquisador não foi 

à campo para coleta de dados).  

 

 

3.2.5 Abordagem Quanto à Técnica de Coleta de Dados 

O questionário foi selecionado como instrumento de coleta desta pesquisa, 

em razão das características das informações a serem coletadas, como também, em 

função do número de indústrias da amostra. As informações demandadas pelo 

estudo são primárias, implicando em uma intervenção junto ao contexto de 
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ocorrência dos fenômenos e, uma vez estimado o tamanho da amostra, o 

questionário mostrou-se como um mecanismo eficiente para abordagem às 

organizações. O potencial contributivo do questionário também foi um fator decisivo 

à sua adoção, pois instrumentos já discutidos e aplicados em outros contextos foram 

adaptados para sua construção, o que aumenta a massa crítica de estudos como os 

desenvolvidos por Simons (1987, 1994); Hansen e Van der Stede (2004), Espejo 

(2008) e Bass (1990, 1997). 

 

 

3.2.6 Abordagem Quanto aos Efeitos do Pesquisador nas Variáveis em Estudo 

Esta investigação caracteriza-se como ex post facto em virtude da 

incapacidade de manipulação, pelo pesquisador, das variáveis em estudo 

(COOPER; SCHINDLER, 2003); bem como, em razão da necessidade de descrever 

e explicar puramente os fenômenos, não se projetando a figura do pesquisador 

sobre  os mesmos.  

 

 

3.2.7 Abordagem Quanto à Dimensão do Tempo 

 O desenho de corte transversal é empregado em função da necessidade de 

simultaneidade na coleta de dados, estabelecendo-se um marco temporal como 

referência para obtenção dos dados do estudo (BRYMAN, 2012). Corroborando, 

Cooper e Schindler (2003, p. 129)  afirmam que, “os estudos transversais são feitos 

uma vez e representam um instantâneo de um determinado momento”, sendo assim, 

o recorte temporal faculta a coleta, a comparação e posterior análise dos dados em 

um mesmo tempo-espaço. À vista disso, o período de coleta ocorreu entre os meses 

de novembro e dezembro de 2014. 

 

 

3.2.8 Abordagem Quanto ao Escopo do Estudo 

O escopo desta investigação está centrado na utilização da teoria 

contingencial para o subsidiar as observações realizadas acerca das relações entre 

as variáveis em pauta; nesses termos, compactua-se que pesquisas baseadas em 

contingência são frequentemente utilizadas para a abordagem ao sistema de 

contabilidade gerencial e seus subsistemas (CHENHALL, 2006). Desta forma, 
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entende-se que a teoria contingencial é suficiente ao adequado tratamento da 

questão norteadora deste estudo. 

 
 
3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 A população desta pesquisa são as indústrias do Estado do Paraná, 

cadastradas na FIEP. A opção por essas organizações ocorreu em função da 

relevância das indústrias paranaenses para a economia brasileira, como também em 

decorrência da oportunidade para coleta das informações. Em conformidade com 

dados do IBGE (2014), recente divulgação relatada para o período de 2002-2011, a 

indústria paranaense é a quinta produção industrial do país, o que representa 5,2% 

(em 2011) da produção industrial do Brasil, TABELA 1. 

 

 
TABELA 1- Participação das Grandes Regiões e Unidades da Federação no valor adicionado bruto a 
        preços básicos por atividade econômica - 2002-2011 
 

Grandes Regiões e 
Unidades da Federação 

Participação no valor adicionado bruto a preço básico (%) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Outros serviços 
                Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

          Norte 3,0 2,7 3,2 3,1 3,3 3,4 3,2 3,3 3,2 3,3 
          Nordeste 11,5 11,4 12,1 12,2 11,9 12,2 11,9 12,4 12,6 12,8 
          Sudeste 63,6 63,5 62,2 62,6 63,0 61,8 62,6 62,5 62,1 61,7 
          Sul 15,2 15,6 15,7 15,2 14,8 15,5 15,1 14,8 15,0 14,8 
Paraná 5,2 5,6 5,8 5,4 5,2 5,8 5,5 5,1 5,2 5,2 
Santa Catarina 3,3 3,4 3,5 3,4 3,3 3,1 3,3 3,3 3,3 3,2 
Rio Grande do Sul 6,7 6,6 6,4 6,4 6,4 6,6 6,3 6,4 6,5 6,4 

          Centro-Oeste 6,7 6,9 6,8 6,9 7,0 7,2 7,3 7,0 7,1 7,5 
FONTE: Adaptado de IBGE (2014) 
 

 Para viabilização do estudo, uma parcela da população foi estatisticamente 

selecionada, método de amostragem probabilística, com base nos dados das 

indústrias do Paraná divulgados em 2014 (16ª edição), pela FIEP.  A FIEP 

disponibiliza os dados cadastrais das indústrias em conformidade com o número de 

pessoas empregadas por elas, ou seja, o número de funcionários é utilizado como 

um dos critérios de busca e seleção das indústrias cadastradas na base em questão. 

Por essa razão, o critério de segmentação das indústrias, em função do porte, foi o 
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número de pessoas ocupadas, mediante parâmetros delimitados pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.  

 Cabe destacar que as Micro e Pequenas Empresas não figuram como 

população desta pesquisa, pois a ausência de ferramentas de gestão e o baixo nível 

de conhecimentos gerenciais dos gestores e/proprietários desses empreendimentos, 

como já destacado por Nunes e Serrasqueiro (2004), Santos, Silva e Neves (2011), 

Batista et al. (2012), Ferreira et al. (2012) e Klann et al. (2012), inviabilizam a 

estruturação das relações aqui objetivadas.  

 Dito isso, foram selecionadas 1541 indústrias e, após a exclusão de suas 

filiais, constatou-se que 1365 organizações consistem no alvo investigativo do 

estudo. Desse contingente, 921 indústrias são de médio porte, pois possuem entre 

100 e 499 empregados, e  444 de grande porte, ou seja, empregam mais de 499 

funcionários. O tamanho da amostra foi calculado em consonância com a equação a 

seguir, tratada por Triola (1999) e Levine, Berenson e Stephan (2000), para 

populações finitas.  

Equação (1) 

 
Em que, respectivamente: 

n = Número de indivíduos na amostra 

Zα/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado. Para um nível de 

confiança de 95%, o valor de Z corresponde a 1,96. 

 = Proporção populacional de indivíduos que pertence a categoria que se está 

interessado em estudar. Segundo Levine, Berenson e Stephan (2000), quando o 

valor amostral não for conhecido, pode-se substituí-lo por 0,5. 

 = Proporção populacional de indivíduos que não pertence à categoria que se 

deseja analisar (q = 1 - p). Em função do desconhecimento do valor amostral, 

procedeu-se sua substituição por 0,5, em conformidade com Levine, Berenson e 

Stephan (2000). 

E = Margem de erro ou erro máximo de estimativa. Dois cálculos foram realizados, o 

primeiro para o erro máximo admitido de 0,05 (5%) e o segundo para 0,10 (10%). 
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 Substituindo-se os valores na equação, o tamanho mínimo da amostra para 

este estudo são 300 empresas, para um erro amostral de 5%, e 90 empresas, 

quando um erro amostral de 10% é considerado. 

 

 
 A abordagem às organizações paranaenses deu-se em dois distintos 

momentos, primeiramente selecionou-se, aleatoriamente, 300 médias e grandes 

empresas constantes na base de dados da FIEP. Ou seja, organizou-se uma 

planilha de dados cadastrais populacionais e, com o auxílio do Microsoft Office Excel 

2007, obteve-se o contato eletrônico de 300 indústrias. Uma correspondência 

eletrônica foi encaminhada para cada uma delas e, ao término de uma semana, 25 

respostas foram auferidas. No segundo momento, procedeu-se ao contato 

telefônico, mais de 750 ligações foram realizadas, também nessa etapa as indústrias 

da população foram aleatoriamente selecionadas.  

 Em termos totais, obteve-se 212 respostas para o questionário eletrônico, 

considerando-se que 198 são completas e 14 incompletas. Esse número é superior 

ao tamanho amostral, para um erro máximo admitido de 10%, de 90 empresas, mas 

inferior ao tamanho amostral de 300 empresas, quando um erro máximo de 5% é 

estipulado. Ainda assim, pode-se dizer que o tamanho da amostra igual a 198 

empresas faz-se condizente com os requisitos para a modelagem de Equações 

Estruturais. Essa questão foi constatada quando do cálculo do tamanho mínimo da 

amostra via software GPower 3.1.9, que apontou que 68 empresas seriam 

suficientes, considerando-se um poder de 80% e um ajuste (r2) equivalente a pelo 

menos 0,5. 

 O poder do teste indica a capacidade do modelo de rejeitar a hipótese nula 

quando esta for falsa em 80% das vezes, que segundo Cohen (1992), salvo em 

casos de pesquisas que envolvam "vida e morte", deve ser de no mínimo 80%. 

Nessa direção, Ringle, Silva e Bido (2014) recomendam que seja utilizado, no 

mínimo, o dobro ou o triplo do número resultante desse processo que, na presente 

pesquisa, significa 136 respostas (dobro do tamanho de 68 empresas). Assim, pode-
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se considerar que as 198 respostas auferidas possuem capacidade para explicar se 

existe relação, ou não, no modelo estimado. 

 

 

3.4 INSTRUMENTO DE PESQUISA  

Como instrumento de coleta de dados adotou-se um questionário estruturado 

autoadministrado contendo questões fechadas de múltipla escolha, desenvolvido 

com base em instrumentos já validados e na revisão de literatura, seguindo os 

procedimentos de Cooper e Schindler (2003) e de Martins e Theóphilo (2009), no 

que tange à construção e validação do mesmo. Por conseguinte, cada variável foi 

adaptada para representar uma série quantitativa, logo passível de mensuração. 

Assim sendo, as variáveis foram mensuradas mediante uma escala do tipo Likert de 

0 a 10 pontos.    

Cummins e Gullone (2000) destacam três principais questões acerca das 

escalas tipo Likert, sendo elas: a confiabilidade, validade e sensibilidade. Os autores 

esclarecem que as escalas devem ser construídas de modo a mensurar os fatos que 

o pesquisador almeja investigar, como também, necessitam garantir que as 

informações serão fielmente interpretadas pelos investigados, a fim de capturar a 

expressão real de um dado contexto, produzindo informações adequadas à 

realidade pesquisada. 

A escala aqui empregada visou mensurar um continuum entre os extremos 

"Discordo Totalmente" e "Concordo Totalmente". O questionário foi estruturado em 

blocos, a fim de aumentar o nível de compreensão geral da temática das questões e, 

em cada bloco, pautou-se uma série de afirmativas em que, para o maior grau de 

concordância era atribuída uma pontuação igual a 10, e para a menor, 0 pontos. 

Nesses termos, percebe-se que ao respondente era facultada a possibilidade de 

abster-se de resposta, ou seja, a escala detém ponto neutro.  

A vantagem desse sistema de mensuração (0-10 pontos) está em "se ter uma 

percepção de distância psicométrica igual entre os pontos da escala" (CUMMINS; 

GULLONE, 2000, p. 4, tradução nossa), o que também beneficia a realização da 

modelagem de equações estruturais (FARIAS; SANTOS, 2000; PILATI; LAROS, 

2007). Adicionalmente, Cummins e Gullone (2000) afirmam que esse tipo de escala 

é compreendida intuitivamente pelos questionados, aumentando o grau de 

veracidade das informações capturadas. 
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A coleta de dados ocorreu do dia 06 de novembro de 2014 a 04 de dezembro 

de 2014. O questionário foi disponibilizado em meio eletrônico aos respondentes, via 

software online SurveyMonkey, que oportunizou o desenvolvimento de um link para 

acesso eletrônico ao questionário e armazenamento das respostas auferidas. A 

abordagem às organizações ocorreu de duas formas a saber: via contato eletrônico 

(e-mail) e ligações telefônicas. Embora a base de dados utilizada no estudo 

fornecesse informações detalhadas sobre as organizações, percebeu-se a 

necessidade de contatá-las para informar acerca do objetivo do estudo e solicitar o 

contato direto do provável respondente da pesquisa. 

A sequência de ligações telefônicas aconteceu concomitantemente ao envio 

do questionário. O Controller das empresas foi o respondente mais oportuno da 

pesquisa, contudo, muitas dessas não possuíam setor/departamento de 

controladoria, geralmente aquelas listadas dentre 100 e 499 funcionários, ou que 

figuravam como filiais, o que implicou também no direcionamento do questionário 

para membros organizacionais diretamente envolvidos com o orçamento empresarial 

(responsável pela gestão, participantes da elaboração, execução e ou controle 

orçamentário). Esse procedimento assegurou que apenas pessoas envolvidas 

diretamente com o orçamento de suas empresas participassem da pesquisa.  

 

 

3.5 PRÉ-TESTE 

 O instrumento de coleta de dados recebeu contribuições expressivas de 

docentes da contabilidade, antes da operacionalização do pré-teste, uma vez que 

essa  fase ocorreu no momento imediatamente posterior à banca de qualificação. O 

pré-teste existe enquanto mecanismo de controle dos questionamentos realizados, 

possibilitando ao pesquisador um contato prévio com os participantes da realidade 

investigada, fato esse que outorga maior confiabilidade e validade ao instrumento 

utilizado (MARTINS; THEÓPHILO, 2009). Os autores recomendam que seja utilizada 

uma amostra de, no mínimo, 3 e no máximo 10 respondentes. 

 O pré-teste foi realizado em um único dia e contou com a participação de oito 

colaboradores, os quais mantinham contato direto com o orçamento da empresa em 

que laboram. Dentre os respondentes, sete afirmaram ser responsáveis pela gestão 

do orçamento (elaboração, acompanhamento e controle) e um pontuou que é 

responsável pela elaboração do orçamento de despesas e custo fixo, acompanha o 
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orçamento de custo variável e realiza o controle total do orçamento de sua 

organização. Uma cópia impressa foi entregue à cada um dos respondentes, o que 

contribuiu para identificação das interpretações realizadas quanto as afirmações e 

inquirições do instrumento. Os questionários em questão foram excluídos da 

amostra final.  

 Quatro sugestões foram obtidas para o questionário originalmente 

configurado. Um dos respondentes sinalizou que a organização na qual trabalha 

possui mais de um modelo orçamentário, e que não havia a opção de múltiplas 

respostas nesse quesito.A redação do questionário foi alterada visando a adequação 

dessa questão. Adicionalmente, outro respondente afirmou que o desempenho de 

sua empresa sempre foi acima das expectativas, contudo, no presente ano 

correspondia às expectativas. Nesse sentido, pontuou-se o ano de 2014 como 

parâmetro de comparação, a fim de evitar o emprego de noções confusas. 

 A terceira sugestão visou adequar as opções de resposta da questão sobre a 

formação do respondente, pois a versão original do questionário não distinguia os 

níveis "especialização completa" de "especialização incompleta". A quarta e última 

contribuição tratou do papel do respondente com relação ao orçamento, um dos 

colaboradores destacou que na sua organização, em função do tamanho e 

complexidade das operações, o orçamento é realizado para cada um dos setores, os 

quais, posteriormente, são incorporados ao orçamento da empresa (orçamento 

global). Assim, o questionário foi retificado de modo a aumentar seu nível de clareza. 

 O Alfa de Cronbach foi calculado com base nas informações conseguidas no 

pré-teste, tal cálculo também é contemplado pela técnica de Equações Estruturais. 

Esse consiste no indicador mais amplamente empregado para mensurar a 

confiabilidade da escala utilizada em questionários acadêmicos, que mostra-se 

aceitável quando seu valor está acima de 0,7(HAIR Jr. et al., 2009). As variáveis em 

análise foram consideradas, conjuntamente, para o cálculo do Alfa de Cronbach, que 

resultou em 0,875.  
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3.6 TRATAMENTO E ANÁLISE  

 O tratamento estatístico dos fatores contingenciais apresenta distintas 

vertentes na literatura, em termos de técnicas de modelagem, o que, em alguns 

casos, causa divergências abruptas nos resultados auferidos pelas pesquisas 

acadêmicas (GERDIN; GREVE, 2008). O desafio que se apresenta aos 

pesquisadores está contido no embasamento teórico e no teste adequado dos 

fatores contingenciais investigados (BURKERT et al., 2013).  

 Para esta pesquisa, a técnica escolhida foi o modelo de Equações Estruturais 

com estimação via Partial Least Squares (PLS). Essa técnica oferece um 

contraponto às abordagens estatísticas clássicas, uma vez que "a teoria é o motor 

da análise, contrariamente ao paradigma da estatística clássica em que os dados, e 

não a teoria, estão no centro do processo de análise" (MARÔCO, 2014, p. 4). 

Ademais, a técnica de Equações Estruturais consiste em uma "abordagem flexível 

para examinar como as coisas se relacionam entre si" (HAIR Jr et al., p. 578). A 

teoria, nesta investigação, é destacada em razão da busca pelo ajustamento (fit) 

entre os fatores contingenciais (estratégia organizacional e estilo de liderança), as 

dimensões design e uso do orçamento e, por consequência, o desempenho. Logo, a 

modelagem de Equações Estruturais faz-se uma alternativa viável para o 

alinhamento dos objetivos propostos ao estudo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 
  

4.1 CARACTERÍSTICAS E PERFIL DOS RESPONDENTES 

 As informações descritas a seguir visam a caracterização da amostra e foram 

configuradas de modo a apresentar, respectivamente: as medidas de tendência 

central (média, mediana e moda) e medidas de dispersão (primou-se pelo cálculo do 

desvio padrão), seguindo orientações de Maroco (2007). As técnicas da estatística 

descritiva foram operacionalizadas com auxílio do software Statistical Package for 

the Social Science (SPSS), versão 20.0, sendo sistematizadas e organizadas com 

base em Espejo (2008) e Mucci (2014).  Dito isso, primeiramente apresenta-se a 

qualificação do respondente e a caracterização da empresa e, na sequência, são 

decompostas as análises das variáveis investigadas. 

 Com relação à qualificação do respondente, percebe-se, mediante análise da 

TABELA 2, que dos 198 participantes desta pesquisa, 78 são responsáveis pela 

gestão do orçamento da empresa, ou da sua unidade de trabalho, o que implica em 

afirmar que a maioria dos respondentes tem uma relação direta com o orçamento, 

nas fases de elaboração, acompanhamento e controle. Não obstante, 27,27% dos 

entrevistados participam do processo de elaboração do orçamento, o que 

conjuntamente aos respondentes que exercem a gestão orçamentária, representa 

66,66% da amostra; fato esse que outorga maior robustez às análises e inferências 

aqui realizadas. 

  
             TABELA 2 - Distribuição dos respondentes em função do papel desempenhado junto                 
            ao orçamento do setor/da empresa 
 

Papel em relação ao Orçamento Frequência (ƒ) ƒ% ƒ Acumulada 
Responsável pela gestão 78 39,39 39,39 
Participa da elaboração 54 27,27 66,66 
Acompanha a execução 45 22,73 89,39 
Exerce o controle orçamentário 7 3,54 92,93 
Outro 14 7,07 100 

Total 198 100  
 FONTE: O autor (2015) 

 

 A experiência profissional dos respondentes, na organização em que 

trabalham, pode ser visualizada na TABELA 3, a qual indica que 56,06% desses têm 

mais de 5 anos de experiência, ao passo que 23,23% desempenham suas 

atividades no período compreendido entre 1 e 3 anos. O tempo de atuação na 
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empresa pode figurar como um indicativo para avaliação da experiência dos 

colaboradores da pesquisa perante o orçamento de suas organizações. 

 
  TABELA 3 - Distribuição dos respondentes pelo tempo de atuação na empresa 
 

Tempo de Atuação na Empresa Frequência (ƒ) ƒ% ƒ Acumulada 
até 1 ano 15 7,58 7,58 

entre 1 e 3 anos 46 23,23 30,81 
entre 3 e 5 anos 26 13,13 43,94 
mais de 5 anos 111 56,06 100 

Total 198 100  
            FONTE: O autor (2015) 

 

 A segregação dos respondentes, em conformidade com a nacionalidade, 

pode ser visualizada por intermédio da TABELA 4. Apenas um dos participantes do 

estudo não possui nacionalidade brasileira, sendo relatado que seu país de origem é 

o Paraguai.   
 
     TABELA 4 - Distribuição dos respondentes por nacionalidade 
 

Nacionalidade Frequência (ƒ) ƒ% ƒ 
Acumulada 

Brasileira 197 99,49 99,49 
Outra 1 0,51 100 
Total 198 100 

     FONTE: O autor (2015) 

 A TABELA 5 representa o nível de formação dos respondentes, pela leitura 

percebe-se que a maioria deles possui ensino superior completo (40,91%) e 

especialização completa (40,91%), o que pode ser um indicativo da demanda, pelo 

mercado, por profissionais qualificados. Ademais, tal fato pode afigurar como um 

contraponto a períodos anteriores do mercado de trabalho paranaense, em outras 

palavras, poder-se-ia estabelecer um comparativo da quantidade de profissionais 

empregados que tivessem esses níveis de formação, com aquilo que foi verificado 

no cenário passado (curvas de tendência de crescimento, entre outros).  

 Em adição, a TABELA 5 indica que 5,56% dos questionados possuem ensino 

superior incompleto, ao passo que 40,91% desses possui ensino superior completo. 

Ademais, percebe-se que apenas 6 respondentes possuem Pós-Graduação a nível 

de mestrado ou de doutorado. Nessa direção, pode-se supor que há maior demanda 

por profissionais capacitados pelas organizações, compreendendo, basicamente, o 
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nível de especialização. Contudo, tal questão não consiste em um indicador da baixa 

demanda por profissionais em nível de mestrado/doutorado. 

 
     TABELA 5 - Distribuição dos respondentes por nível de formação 

Nível de Formação Frequência (ƒ) ƒ% ƒ Acumulada 
Ensino Superior Incompleto 11 5,56 5,56 
Ensino Superior Completo 81 40,91 46,47 
Pós-Graduação - Especialização Incompleta 15 7,58 54,05 
Pós-Graduação - Especialização Completa 81 40,91 94,96 
Pós-Graduação - Mestrado/Doutorado 6 3,03 97,99 
Outra 4 2,01 100 

Total 198 100 
      FONTE: O autor (2015) 

 A TABELA 6 aponta que, dentre os profissionais atuantes junto ao orçamento 

das organizações estudadas, 60,10% tem formação em Ciências Contábeis, o que 

pode ser um indicativo da relevância atribuída pelas organizações da amostra por 

profissionais habilitados nesta área do conhecimento - para fins de gestão 

orçamentária, em todos os seus níveis, seja participação no processo orçamentário, 

acompanhamento da execução ou mesmo controle orçamentário. Na sequência, 

visualiza-se que há concentração de profissionais formados em Administração, 

18,68% dos participantes do estudo, respectivamente. 

                           TABELA 6 - Distribuição dos respondentes por tipo de curso superior 

Curso Superior Frequência (ƒ) ƒ% ƒ Acumulada 
Ciências Contábeis 119 60,10 60,10 
Economia 10 5,05 65,15 
Administração 37 18,68 83,83 
Direito 4 2,02 85,85 
Dois ou mais cursos 25 12,63 98,48 
Outro 3 1,52 100 

Total 198 100 
     FONTE: O autor (2015) 

 Com relação ao gênero, a TABELA 7 assinala  a predominância de homens 

na amostra, 131 do total de 198 participantes. Tal fato intensifica a já constatada 

desigualdade quando da participação das mulheres no mercado de trabalho 

brasileiro. 
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    TABELA 7 - Distribuição dos respondentes por gênero 
 

Gênero Frequência (ƒ) ƒ% ƒ 
Acumulada 

Masculino 131 66,16 66,16 
Feminino 67 33,84 100 

Total 198 100 
     FONTE: O autor (2015) 

 Com relação à faixa de faturamento bruto anual (TABELA 8), verifica-se que 

as empresas da amostra estão com maior concentração entre três limites, conforme 

segregação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Em termos totais, 74 empresas têm faturamento bruto anual maior que R$ 16 

milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões, ao passo que 41 tem faturamento maior 

que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões, e 53 organizações industriais 

possuem faturamento superior a R$ 300 milhões. Conjuntamente, estas empresas 

representam 68,18% da amostra. 

TABELA 8 - Distribuição das empresas por faixa de faturamento 

Faturamento Bruto Frequência 
(ƒ) ƒ% ƒ 

Acumulada 
Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 10 5,05 5,05 
Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões 20 10,10 15,15 
Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões 74 37,37 52,52 
Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 41 20,71 73,23 
Maior do que R$ 300 milhões 53 26,77 100 

Total 198 100  
FONTE: O autor (2015) 

 A TABELA 9 mostra que das 198 empresas participantes desta pesquisa, 98 

possuem de 100 a 499 empregados (médio porte), enquanto 79 organizações têm 

mais de 500 funcionários (grande porte). 

           TABELA 9 - Distribuição das empresas por número de funcionários 

Número de Funcionários Frequência (ƒ) ƒ% ƒ Acumulada 
com até 19 empregados 4 2,02 2,02 
de 20 a 99 empregados 17 8,59 10,61 
de 100 a 499 empregados 98 49,49 60,10 
mais de 500 empregados 79 39,90 100 

Total 198 100  
                      FONTE: O autor (2015) 
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 Adicionalmente, destaca-se que as demais empresas, as quais representam 

10,61% da amostra, foram mantidas nesta pesquisa em razão de que as mesmas 

constam na listagem cadastral da FIEP, como pequenas ou grandes empresas; o 

que denota divergência entre as informações fornecidas pelo respondente e aquelas 

dispostas por tal entidade (TABELA 9). 

 O estilo de liderança foi analisado com base na percepção dos respondentes, 

ou seja, dos responsáveis pela gestão orçamentária em todos os seus níveis, aos 

moldes do discurso de Brown (2012). Assim, tem-se a percepção desses atores 

explicitada na TABELA 10. Dentre os indicadores dos três estilos de liderança 

(transacional, transformacional e laissez-faire), verifica-se que são três as variáveis 

com menor nível de concordância, sendo elas: relações de troca, ausência de 

liderança e transferência de responsabilidades. Em termos gerais, tais achados 

indicam que, dentre as indústrias da amostra, o líder não interfere no 

comportamento dos grupos de trabalho, em outras palavras, atua conjuntamente aos 

grupos, e não apenas quando os procedimentos e normas não estão sendo 

atendidos, sugerindo uma postura pró-ativa dos líderes. Não obstante, constatou-se 

que o estilo de liderança laissez-faire não encontra subsídios à sua plenitude, 

nessas organizações. 
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TABELA 10 - Análises descritivas do Estilo de Liderança 

Indicador Estilo de Liderança (Variáveis) Frequência ƒ% Descritivas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Mediana Moda Desv.P. 

Liderança Transacional 
               EL1 Nível de influência sobre liderados 6,6 1,0 4,0 4,5 5,1 15,7 8,6 13,6 20,7 9,6 10,6 6,26 7 8 2,74 

EL2 Nível de controle sobre ações individuais 0,5 1,0 3,5 4,0 2,0 14,1 7,6 12,6 24,2 16,2 14,1 7,14 8 8 2,27 
EL3 Nível de interf. no comportamento dos grupos 6,1 1,5 6,6 2,0 5,1 19,7 7,6 12,1 21,7 8,6 9,1 6,12 7 8 2,73 

Liderança Transformacional                
EL4 Carisma como determinante das ações do líder 2,5 1,0 4,0 2,0 2,0 16,2 6,6 17,2 23,7 12,1 12,6 6,89 7 8 2,39 
EL5 Ações baseadas na motivação 2,5 ,5 3,0 3,5 2,5 13,6 7,6 16,7 20,2 14,1 15,7 7,03 7,5 8 2,41 
EL6 Estímulo Intelectual 1,5 1,0 1,5 3,5 2,0 16,7 7,1 13,6 20,2 16,2 16,7 7,18 8 8 2,31 
EL7 Percepção de necessidades individuais 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 17,7 7,1 18,2 22,2 15,7 9,1 6,91 7 8 2,21 
EL8 Consciência de grupo 1,0 1,0 2,5 2,0 3,0 13,1 9,1 17,2 19,7 14,6 16,7 7,21 8 8 2,23 

Liderança Laissez-Faire                
EL9 Ausência de liderança 33,3 8,6 6,1 7,1 2,0 13,6 4,5 10,6 7,6 4,0 2,5 3,42 3 0 3,25 
EL10 Transferência de responsabilidades 28,8 8,1 7,6 7,6 3,5 12,6 7,6 6,6 8,1 6,1 3,5 3,69 3 0 3,28 

FONTE: O autor (2015) 
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 Em adição, depreende-se que os comportamentos, percebidos e sublinhados 

pelos participantes desta pesquisa, caracterizam o líder transformacional (TABELA 

10). Ou seja, este estilo de liderança destaca-se quando comparado aos demais, o 

que pode ser um indicativo de mudanças na orientação de liderança 

contemporânea. Por sua vez, Bass (1990) especula que as organizações que têm 

líderes transformacionais são mais eficazes que aquelas nas quais a liderança 

caracteriza-se como transacional. 

TABELA 11 - Análises descritivas da Estratégia Organizacional 

Ind. Estratégia (Variáveis) Frequência ƒ% Descritivas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Me Mo Desv.P. 

EO1 Qualidade do produto 
e/ou serviço 1,5 0 0,5 0,5 1,0 10,6 3,0 8,1 17,2 21,7 35,9 8,26 9 10 2,05 

EO2 Suporte técnico 0,5 0 0 2,0 0 8,1 2,5 6,1 22,7 24,7 33,3 8,42 9 10 1,77 

EO3 Características 
diferenciadas 3,0 0,5 2,5 2,0 2,0 14,6 4,0 11,6 15,7 23,2 20,7 7,40 8 9 2,50 

EO4 Imagem da marca 1,0 0,5 1,0 0 1,0 16,7 3,0 9,1 13,6 27,3 26,8 7,94 9 9 2,12 

EO5 Pesquisa e 
desenvolvimento 5,6 2,0 2,5 2,5 4,5 19,2 6,1 9,6 20,7 15,7 11,6 6,55 7 8 2,73 

EO6 Preço de venda 12,1 3,5 6,6 8,1 3,5 25,8 5,1 9,1 14,1 9,1 3,0 5,03 5 5 2,91 
FONTE: O autor (2015) 

 A estratégia organizacional foi mapeada em conformidade com os indicadores 

de dois tipos de estratégia: estratégia de diferenciação de produto e de liderança de 

custo. Na literatura gerencial e organizacional é possível encontrar indícios que 

subsidiem estes indicadores, originalmente delimitados por Porter (1979, 1986). 

Todavia, quando da análise da TABELA 11, percebe-se que a estratégia de 

diferenciação destaca-se, quando confrontada à de liderança de custo. Assim, é 

possível afirmar que as organizações investigadas primam, em sua maioria, pela 

qualidade do produto e/ou serviço, e pela oferta de suporte técnico aos seus 

clientes; resultados semelhantes foram auferidos por Espejo (2008). 
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TABELA 12 - Análises descritivas dos Componentes Orçamentários 

Ind. Comp. Orçamentários 
(Variáveis) 

Frequência ƒ% Descritivas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Me Mo Desv.P. 

OE1 Premissas orçamentárias 2,5 ,5 3,0 6,1 2,0 7,6 8,1 13,6 18,7 13,1 24,7 7,30 8 10 2,57 

OE2 Previsão de cenários 3,5 1,5 3,0 4,5 3,5 10,6 6,1 16,2 20,7 15,7 14,6 6,91 8 8 2,60 

OE3 Plano de marketing/ vendas 1,0 1,5 2,5 3,5 6,1 9,1 10,1 11,1 23,7 15,7 15,7 7,13 8 8 2,35 

OE4 Plano produção, sup., estoc. 1,5 ,5 2,0 1,0 2,5 8,6 9,6 12,6 23,7 22,2 15,7 7,53 8 8 2,13 

OE5 Plano de Recursos Humanos 1,0 1,0 2,5 3,0 4,5 10,1 7,6 17,7 21,2 17,2 14,1 7,19 8 8 2,24 

OE6 Plano de Investimentos 4,0 1,5 1,5 2,0 3,0 9,6 10,1 13,1 19,7 16,2 19,2 7,18 8 8 2,56 

OE7 Fluxo de Caixa projetado 3,0 ,5 1,0 1,5 1,5 12,6 9,6 11,6 20,2 18,2 20,2 7,42 8 8 2,34 

OE8 Balanço Patrimonial projetado 6,6 ,5 3,0 1,0 1,5 12,1 7,6 15,2 18,2 12,6 21,7 7,04 8 10 2,77 

OE9 DRE projetada 4,5 0,0 2,0 1,5 1,5 9,6 7,6 9,6 18,2 16,2 29,3 7,59 8 10 2,59 
FONTE: O autor (2015) 

 O design do orçamento foi mapeado mediante delimitação dos componentes 

orçamentários e da participação orçamentária. Em comparação com os achados de 

Espejo (2008), percebe-se um aumento no grau de realização dos componentes 

orçamentários listados na TABELA 12, considerando-se o desdobramento aqui 

operacionalizado para as Demonstrações contábeis Projetadas. Nas organizações 

pesquisadas, o destaque recai para planos de produção, suprimentos e estocagem, 

bem como para o fluxo de caixa projetado, seguido da Demonstração do Resultado 

do Exercício Projetada, o que pode ser um indicativo do alinhamento entre o 

planejamento estratégico e o orçamento (FREZATTI et al., 2011). Cabe destacar 

que há uma diferença sutil entre as variáveis que dão forma aos componentes 

orçamentários. 

                         TABELA 13 - Indicadores do Orçamento Contínuo 

Orçamento Contínuo Frequência (ƒ) ƒ% ƒ Acumulada 
Não realiza revisões. 54 27,27 27,27 
A revisão é programada. 68 34,35 61,62 
Influência da conjuntura econômica. 72 36,36 97,98 
Realiza revisão por outro motivo. 4 2,02 100 

Total 198 100  
                         FONTE: O autor (2015) 

 A TABELA 13 apresenta o número de empresas que realiza, ou não, revisões 

orçamentárias durante o ano. A conjuntura econômica apresenta-se como um dos 

principais motivos para a realização de revisões, seguido daquelas empresas em 

quê a revisão orçamentária é programada (existe um período demarcado para sua 

realização). Em adição, faz-se necessário pontuar que, embora haja uma diferença 
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quase que uniforme dentre as três modalidades de revisão orçamentária apontadas, 

72,73% das indústrias da amostra realizam revisão orçamentária, podendo ser um 

indício de rupturas nos paradigmas gerenciais tradicionais e a consequente 

demanda por novos modelos orçamentários, como o orçamento contínuo, conforme 

os argumentos de Frow, Marginson e Ogden (2010). 

       TABELA 14 - Modelos Orçamentários 

Modelos 
Orçamentários Frequência (ƒ) ƒ% ƒ Acumulada 

Orçamento tradicional 93 46,97 46,97 
Orçamento de base zero 15 7,58 54,55 
Orçamento matricial 38 19,19 73,74 
Orçamento contínuo 35 17,68 91,42 
Orçamento flexível 17 8,58 100 

Total 198 100  
        FONTE: O autor (2015) 

 Na TABELA 14 é possível visualizar que a maioria das indústrias estudadas, 

46,97%, utilizam o orçamento tradicional (realizado anualmente), seguido daquelas 

que adotam o orçamento matricial (19,19%) e o orçamento contínuo (17,68%). 

Esses resultados potencialmente expressam que o orçamento tradicional é funcional 

aos anseios organizacionais, podendo-se supor que as organizações primam por 

mantê-lo e adaptá-lo às mutações ambientais, sumariando sua relevância no 

processo gerencial, ao moldes do discurso de Libby e Lindsay (2010). Em adição, 

destaca-se que muitas das organizações que utilizam o modelo tradicional do 

orçamento, alegaram fixar um período para a realização de revisões, ou que 

realizam revisões sempre que necessário, em conformidade com a conjuntura 

econômica, o que expressa os resultados indicados na TABELA 13.  

  TABELA 15 - Análises descritivas da Participação Orçamentária 

Ind. Part. Orçamentária 
(Variáveis) 

Frequência ƒ% Descritivas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Me Mo Desv.P. 

PO1 Participação ativa 7,1 2,5 3,5 5,6 4,5 19,2 5,6 9,1 16,7 11,1 15,2 6,22 7 5 2,97 

PO2 Autoridade sobre o 
orçamento 9,1 ,5 2,5 2,5 5,1 17,7 8,6 10,1 19,7 11,6 12,6 6,32 7 8 2,88 

PO3 Opinião da equipe 6,1 ,5 4,0 8,6 2,5 12,6 6,1 9,6 17,7 15,2 17,2 6,61 7,5 8 2,92 

PO4 Incentivo à part. 
orçamentária 6,6 2,5 5,1 5,6 2,5 14,6 4,5 9,6 17,7 16,7 14,6 6,45 7 8 3,01 

PO5 Ciclo de discussões 5,6 4,0 5,1 4,0 4,5 15,7 7,1 16,2 12,1 10,6 15,2 6,22 7 7 2,92 

PO6 Interação entre gestores 
e líderes 3,5 2,0 2,0 2,5 3,0 13,1 6,1 13,1 19,7 14,6 20,2 7,11 8 10 2,62 

FONTE: O autor (2015) 
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 As empresas da amostra não destacam-se em termos do grau de participação 

no processo orçamentário, conforme evidências da TABELA 15. Em média, houve 

concentração de 6,61 pontos na escala (com desvio padrão de 2,92) para a 

concessão de oportunidades para que os membros da equipe de trabalho forneçam 

sugestões para o orçamento. Contudo, a ênfase aqui assola-se sobre a última 

variável, a qual esclarece que a  interação entre gestores de topo e os líderes de 

departamento/unidades no processo de construção do orçamento, representa, em 

média, 7,11 pontos na escala, considerando-se o desvio padrão de 2,62. 
 

TABELA 16 - Análises descritivas do Estilo de Uso do Orçamento 

Ind. Uso do Orçamento 
(Variáveis) 

Frequência ƒ% Descritivas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Me Mo Desv.P. 

Uso Diagnóstico                
US1 Forma de controle 2,5 0 1,5 1,0 1,0 9,6 6,6 13,1 19,7 13,1 31,8 7,83 8 10 2,29 
US3 Avaliação de desempenho 1,5 1,5 0,5 1,0 1,0 11,1 6,1 11,1 20,2 19,7 26,3 7,81 8 10 2,21 
US4 Planejamento operacional 1,0 1,0 0 2,5 0,5 10,1 6,6 10,1 20,7 17,2 30,3 7,94 8 10 2,13 
US5 Comunicação de metas 2,5 0 1,5 1,5 1,5 12,1 6,6 12,1 22,7 13,6 25,8 7,61 8 10 2,30 
US6 Formação de estratégia 1,5 0 1,5 3,5 2,0 10,1 8,6 14,1 17,7 13,1 27,8 7,60 8 10 2,29 

Uso Interativo                
US10 Meio questionar as ações 

dos gestores 2,0 0 2,0 2,5 1,5 12,1 7,1 17,2 20,7 12,1 22,7 7,43 8 10 2,27 

US11 Meio de debate entre 
membros da eq. de trab. 6,1 1,0 1,0 5,6 2,0 14,6 11,6 11,6 18,2 11,6 16,7 6,69 7 8 2,73 

US12 Meio de discussão em 
reuniões 2,0 1,0 2,0 4,5 2,0 14,6 9,6 11,1 9,1 19,7 24,2 7,28 8 10 2,54 

Uso Disfuncional                
US2 Subestimar receitas 11,6 2,5 2,5 4,0 2,0 16,2 9,6 12,6 17,7 10,1 11,1 5,98 7 8 3,06 

US7 Meio de controle de 
resultados 2,0 0 0 3,0 1,0 11,1 6,1 10,1 17,7 19,7 29,3 7,87 8 10 2,22 

US8 Meio de controle das 
ações individuais 3,0 0,5 1,5 2,0 4,0 13,1 10,1 7,6 19,2 16,7 22,2 7,31 8 10 2,48 

US9 Superestimar receitas 12,6 2,0 2,0 4,0 3,0 18,2 10,6 11,6 16,2 10,1 9,6 5,82 6 5 3,04 
FONTE: O autor (2015) 

 A TABELA 16 congrega os resultados auferidos para o estilo de uso do 

orçamento. O uso diagnóstico destaca-se em comparação aos demais estilos, a 

partir de então podendo-se inferir que as empresas utilizam o orçamento (com maior 

ênfase) para fins de planejamento operacional, como forma de controle e para 

avaliação de desempenho, ou seja, empregam o orçamento para monitorar as 

atividades desempenhadas em níveis médio e baixo da escala hierárquica 

(MERCHANT, 1981; COVALESKI; DIRSMITH, 1983). Ademais, constatou-se que o 

orçamento é utilizado como um meio de questionar e debater as decisões e ações 
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dos gestores (uso interativo), e como forma de informar aos gestores de topo acerca 

do alinhamento entre ações e resultados (uso disfuncional). Com relação à folga 

orçamentária (uso disfuncional), as indústrias revelaram não promover mecanismos 

para sua ocorrência. 

 
TABELA 17 - Análises descritivas do Desempenho do Orçamento 

Ind. Desempenho Orçamento 
(Variáveis) 

Frequência ƒ% Descritivas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Me Mo Desv.P. 

DO1 
Faculta a execução do planej. 
estratégico 1,0 0,5 0,5 1,0 1,5 15,2 7,1 11,1 16,7 18,7 26,8 7,76 8 10 2,13 

DO2 
Auxilia o gerenciamento da 
empresa 1,0 0 1,0 0,5 1,0 11,6 6,6 7,6 13,6 25,8 31,3 8,12 9 10 2,05 

DO3 
Auxilia a tomada de decisão 
operacional (curto prazo) 0,5 0 1,5 0,5 1,5 13,1 7,6 8,1 14,1 23,7 29,3 7,98 9 10 2,06 

DO4 
Auxilia a tomada de decisão 
estratégica (longo prazo) 0,5 0 2,5 2,0 0 17,7 7,1 10,6 15,2 22,2 22,2 7,60 8 9 2,17 

DO5 
Fornece inf. para avaliação de 
decisão 0,5 0 1,0 0,5 1,5 15,2 8,6 9,1 14,6 25,8 23,2 7,82 8 9 2,01 

FONTE: O autor (2015) 

 O desempenho do orçamento, em todos os indicadores, apresentou níveis 

superiores a sete pontos, em média, na escala. Tais questões se assemelham aos 

achados de Espejo (2008), para empresas da mesma população. Pela análise da 

TABELA 17, observa-se que o orçamento auxilia o gerenciamento da empresa (8,12 

pontos, em média, na escala, com desvio padrão de 2,05), como também  que 

auxilia a tomada de decisão operacional (7,98 pontos na escala, com desvio padrão 

de 2,06). Estas questões, potencialmente geram orientação de curto prazo, segundo 

discurso de Van der Stede (2000). Os resultados também implicam que nas 

empresas analisadas o orçamento contribui para execução do planejamento 

estratégico, que auxilia a tomada de decisão estratégica (longo prazo) e fornece 

informações para avaliação de alternativas de decisão importantes. 

         TABELA 18 - Desempenho da Empresa 

Desempenho da Empresa Frequência (ƒ) ƒ% ƒ Acumulada 
Acima das expectativas 49 24,75 24,75 
Corresponde às expectativas 94 47,47 72,22 
Abaixo das expectativas 55 27,78 100 

Total 198 100  
                                 FONTE: O autor (2014) 
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 Com relação ao desempenho da empresa, 47,47% dos respondentes desta 

pesquisa afirmam que o desempenho de suas empresas corresponde às 

expectativas, ao passo que 27,78% destes afirmam que o desempenho está abaixo 

das expectativas e, por fim, 24,75% pontuam um desempenho acima das 

expectativas (TABELA 18). Nesta direção, destaca-se que tais percepções 

ocorreram com base no orçamento das empresas, e não em indicadores econômico-

financeiros e/ou sócio-ambientais.  

 

 

4.2 ANÁLISE DO MODELO DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 

 A modelagem de Equações Estruturais foi utilizada mediante estimação de 

ajuste de Mínimos Quadrados Parciais (Partial Least Square - PLS), sendo um meio 

de análise dos pressupostos e relações estabelecidas no modelo teórico da presente 

pesquisa, como também, um mecanismo para teste das hipóteses. Tais relações, no 

modelo final, "são representadas por parâmetros que indicam a magnitude do efeito 

que as variáveis ditas independentes, apresentam sobre outras variáveis, ditas 

dependentes [...]" (MARÔCO, 2014, p. 3). 

 O software estatístico utilizado para a modelagem de Equações Estruturais foi 

o SmartPLS 2.0. As etapas desenvolvidas nesse processo de estimação foram as 

seguintes: (1) Análise da validade convergente; (2) validade discriminante; (3) 

significância das relações entre os construtos (Bootstrap); e (4) teste das hipóteses. 

 

 

4.2.1 MODELO DE MENSURAÇÃO 

 Os procedimentos a seguir descritos foram executados a fim de avaliar a 

validade do modelo de mensuração, e se resumem, essencialmente, a dois testes: 

análise da validade convergente e validade discriminante. Em adição, cabe destacar 

que os ditos "missing values" não foram identificados na amostra, uma vez que as 

informações incompletas retornadas do instrumento de coleta de dados foram 

excluídas em fase precedente à realização dos testes. 

 A primeira etapa consiste na análise da validade convergente. Hair Jr. et al. 

(2009) pontuam que tal processo é relevante para assegurar que as medidas 

extraídas da amostra de fato dizem respeito aos construtos teóricos que se tem 

pretensão de mensurar. Assim, "os itens que são indicadores de um construto 
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específico devem convergir ou compartilhar uma elevada proporção de variância em 

comum, conhecida como validade convergente" (HAIR Jr. et al., 2009, p. 591). Os 

autores citam os seguintes indicadores de validade convergente: (a) Cargas 

Fatoriais; (b) Variância Extraída; e (c) Confiabilidade. 

 (a) Cargas Fatoriais. Segundo Hair Jr. et al. (2009), as cargas fatoriais 

devem ser estatisticamente relevantes, ou seja, iguais ou superiores a 0,5 

(idealmente, a carga deveria ser igual ou superior a 0,7). Cabe destacar que 9 

indicadores foram excluídos do modelo teórico originalmente proposto (Apêndice 2), 

em razão da não adequação desses aos critérios da análise da validade 

convergente, ou seja, as cargas fatoriais se apresentaram inferiores a 0,5.  

 As exclusões ocorreram para os seguintes indicadores: questão 1, itens 3, 9 e 

10 (também podem ser indicados por: EL3, EL9 e EL10); questão 2, item 6 (EO6); 

questão 10 e 11 (OE10 e OE11); questão 6, item 2 (PO2); e questão 7, itens 2 e 9 

(US2 e US9). Dessa forma, o Estilo de Liderança Laissez-Faire não permaneceu no 

modelo final, em função de que seus indicadores se mostraram inconsistentes com 

os parâmetros da validade convergente, implicando a não realização do teste de 

hipóteses para essa variável. O novo modelo de mensuração foi denominado de 

"Modelo Ajustado", e as análises a seguir são referentes a ele. 

 (b) Variância Extraída (Average Variance Extracted - AVE). Na sequência, 

Hair Jr. et al. (2009) apontam que cada construto latente terá uma variância extraída,  

a qual deverá ser igual ou superior a 0,5. 

 (c) Confiabilidade (Composite Reliability - CR). O Coeficiente Alfa mostra-se 

como a medida recorrentemente utilizada para estimação da confiabilidade, ainda 

que ocorram discordâncias quanto ao melhor critério a ser adotado (HAIR et al., 

2009). Os autores pontuam que o Alfa de Cronbach deve ser igual ou superior a 0,7. 

 A TABELA 19 indica a variância extraída e a confiabilidade, estimados para 

os construtos latentes do modelo de mensuração desta pesquisa. Mediante análise 

da tabela, pode-se constatar que o modelo atende aos critérios de validade 

convergente, ou seja, AVE superior ou igual a 0,5; e CR e Alfa de Cronbach iguais 

ou superiores a 0,7. 
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             TABELA 19 - Indicadores de validade convergente - Modelo Ajustado 
 

Construtos Latentes AVE CR r2 Alfa de 
Cronbach 

Estratégia 0,6648 0,9082 - 0,8736 
Estilo de Liderança     
  Transacional 0,7833 0,8785 - 0,7235 
  Transformacional 0,7718 0,9440 - 0,9255 
Design do Orçamento     
  Componentes Orçamentários 0,6184 0,9356 0,2391 0,9222 
  Participação Orçamentária 0,7713 0,9438 0,3285 0,9250 
Uso do Orçamento     
  Diagnóstico 0,7891 0,9492 0,2923 0,9329 
  Interativo 0,7143 0,8823 0,3491 0,8002 
  Disfuncional 0,8724 0,9319 0,3065 0,8539 
Desempenho do Orçamento 0,8200 0,9579 0,5265 0,9448 

                 FONTE: O autor (2014). 

 Em adição, faz-se pertinente analisar os coeficientes de determinação de 

Pearson (r2), que "avaliam a porção da variância das variáveis endógenas, que é 

explicada pelo modelo estrutural" (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014, p. 67). Assim, os 

construtos latentes estratégia, liderança transacional e transformacional não são 

avaliados nesse teste, por se tratarem de variáveis exógenas (TABELA 19). Pela 

análise dos respectivos indicadores (r2), verifica-se que tem-se efeitos médios e 

grandes, o que denota a alta explicação do modelo; para tais análises assumiu-se 

como base: r2 = 2%, efeito pequeno; r2 = 13%, efeito médio; e r2 = 26%, efeito 

grande, citados por Ringle, Silva e Bido (2014). 

 A segunda etapa do modelo de mensuração consistiu na análise da validade 

discriminante, a qual mostra o quanto um construto é individualmente distinto dos 

demais (HAIR Jr. et al., 2009). Nas palavras de Hair Jr. et al. (2009, p. 592) "validade 

discriminante elevada oferece evidência de que um construto é único e captura 

alguns fenômenos que outras medidas não conseguem". O procedimento consiste 

em substituir, na matriz de correlação dos construtos, os valores da diagonal 

principal pela raiz quadrada da AVE de cada construto. Tal etapa foi executada com 

auxílio de uma planilha eletrônica, e os resultados podem ser visualizados na 

TABELA 20. 

 A partir da TABELA 20, percebe-se que o modelo atende aos critérios da 

validade discriminante, uma vez que a raiz quadrada da AVE é maior que qualquer 

elemento da linha/coluna correspondente, o que indica validade discriminante 

suficiente. 
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TABELA 20 - Validade Discriminante - Modelo Ajustado 
 

 DO CO UD UDISF EO UI PO LT LTR 
DO 0,9055         
CO 0,4756 0,7864        
UD 0,7104 0,6071 0,8883       

UDISF 0,6489 0,6192 0,8684 0,9340      
EO 0,4606 0,3577 0,4098 0,3603 0,8154     
UI 0,6525 0,5668 0,7972 0,8243 0,4136 0,8452    
PO 0,4485 0,5026 0,5438 0,5315 0,4209 0,5980 0,8782   
LT 0,4731 0,4255 0,4678 0,4883 0,4066 0,5306 0,4279 0,8850  

LTR 0,4948 0,4054 0,4340 0,4891 0,3762 0,4873 0,5152 0,6755 0,8785 
Nota: Estratégia (EO); Liderança Transacional (LT); Liderança Transformacional (LTR); Componentes  
Orçamentários (CO); Participação Orçamentária (PO); Uso Diagnóstico (UD); Uso Interativo (UI); Uso 
Disfuncional (UDISF); e Desempenho do Orçamento (DO).  
FONTE: O autor (2014). 

 

 

4.2.2 MODELO ESTRUTURAL 

 A técnica Bootstrapping foi empregada no intuito de verificar a significância 

das relações entre os construtos. Tal abordagem é utilizada para "validar um modelo 

multivariado extraindo-se um grande número de sub-amostras e estimando modelos 

para cada uma delas" (HAIR Jr. et al., 2009, p. 21). Os autores recomendam que se 

tenha, pelo menos, 2000 replicações, com amostra de tamanho N-1, onde N é o 

tamanho da amostra original. Para realização do teste, utilizou-se 5000 replicações, 

com N = 197 (N = 198-1). Os valores do teste podem ser analisados na FIGURA 2. 

 Ringle, Silva e Bido (2014, p. 69) tratam da relevância do cálculo adicional de 

dois outros "indicadores de qualidade de ajuste do modelo: Relevância ou Validade 

Preditiva (Q2) ou indicador de Stone-Geisser e Tamanho do Efeito (f2) ou Indicador 

de Cohen". Ainda conforme os autores, "Q2" indica o grau em que o modelo de fato 

retrata a realidade, necessitando apresentar valores acima de zero; e por sua vez, 

"f2" representa "a estimativa do grau em que o fenômeno estudado (por exemplo: 

correlação ou diferença em médias) existe na população" (HAIR Jr. et al., 2009, p. 

22). A TABELA 21, retrata os valores obtidos para tais indicadores. 
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    TABELA 21 - Validade Preditiva e Tamanho do Efeito 
 

Construtos Latentes CV RED (Q2) CV COM (f2)  
Estratégia - 0,6650 
Estilo de Liderança   
  Transacional - 0,7836 
  Transformacional - 0,7715 
Design do Orçamento   
  Componentes Orçamentários 0,1463 0,6282 
  Participação Orçamentária 0,2492 0,7690 
Uso do Orçamento   
  Diagnóstico 0,2291 0,7793 
  Interativo 0,2539 0,7193 
  Disfuncional 0,2701 0,8685 
Desempenho do Orçamento 0,4183 0,7176 

                        Nota: A estrutura da tabela segue modelo de Ringle, Silva e Bido (2014) 
     FONTE: O autor (2014) 
 

 A qualidade do ajuste do modelo foi constatada através de ambos os 

indicadores (TABELA 21), pois a Validade Preditiva (Q2) mostrou-se acima de zero 

para todos os construtos e o Tamanho do Efeito (f2) também apresentou-se 

satisfatório, como valores de referência assumiu-se 0,02, 0,15 e 0,35 dispostos por 

Ringle, Silva e Bido (2014, p. 70).  

 O ajuste geral do modelo, estimado através do Goodness of Fit  (GoF), 

também é satisfatório, uma vez que resultou em 0,5073 e, segundo Wetzels, 

Odekerken-Schröder e Oppen (2009, p. 187, tradução nossa), índices iguais ou 

superiores a 0,36 são suficientes, ou seja, concluí-se que o modelo "[...] tem um bom 

desempenho em comparação com os valores de referência [...]". 

 Por fim, o procedimento executado consistiu na análise dos Path Coefficients 

- Sample Mean; Desvio Padrão - Standard Deviation - STDEV; e t-values. Os 

resultados podem ser visualizados na TABELA 22.   
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TABELA 22 - Resultados dos testes, efeitos totais 
 

Hipóteses Valor Sample 
Mean STDEV Erro 

Padrão Teste t 

H1a:Estratégia-> Comp.Orçamento 0,1994 0,2058 0,0700 0,0700 2,85* 
H1b:Estratégia->Part.Orçamentária 0,2510 0,2552 0,0722 0,0722 3,48* 
H2a:Estratégia ->Diagnóstico 0,2421 0,2502 0,0774 0,0774 3,13* 
H2b:Estratégia ->Interativo 0,2131 0,2210 0,0634 0,0634 3,36* 
H2c: Estratégia ->Disfuncional 0,1618 0,1699 0,0651 0,0651 2,49* 
H3a:Transacional ->Comp. Orçamento 0,2230 0,2218 0,0807 0,0807 2,76* 
H3b:Transacional->Part. Orçamentária 0,0765 0,0772 0,0801 0,0801 0,95 
H3c:Transformacional->Comp.Orçamento 0,1797 0,1818 0,0780 0,0780 2,30* 
H3d:Transformacional->Part.Orçamentária 0,3690 0,3666 0,0926 0,0926 3,99* 
H4a:Transacional ->Diagnóstico 0,2533 0,2454 0,0879 0,0879 2,88* 
H4b:Transacional ->Interativo 0,3107 0,3099 0,0781 0,0781 3,98* 
H4c: Transacional ->Disfuncional 0,2451 0,2433 0,0847 0,0847 2,89* 
H4d:Transformacional ->Diagnóstico 0,1718 0,1761 0,0922 0,0922 1,86 
H4e:Transformacional ->Interativo 0,1972 0,1964 0,0824 0,0824 2,39* 
H4f:Transformacional ->Disfuncional 0,2627 0,2614 0,0893 0,0893 2,94* 
H5a:Comp. Orçamento->Desempenho Or. 0,0346 0,0401 0,0681 0,0681 0,51 
H5b:Part.Orçamentária->Desempenho Or. 0,0296 0,0257 0,0606 0,0606 0,49 
H6a: Diagnóstico->Desempenho Or. 0,5056 0,5058 0,1166 0,1166 4,34* 
H6b: Interativo->Desempenho Or. 0,2179 0,2206 0,0908 0,0908 2,40* 
H6c:Disfuncional ->Desempenho Or. -0,007 -0,0102 0,1065 0,1065 0,07 
Nota: * significante a 5% 
FONTE: O autor (2015) 
 

 As hipóteses foram testadas com base no teste t de Student, considerando-se 

que estas são suportadas quando os valores do teste são iguais ou superiores a 

1,96, para um nível de significância de 5% (HAIR Jr. et al., 2009). Na sequência tem-

se a discussão dos resultados auferidos por este teste.    
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       FIGURA 2 - Modelo Ajustado - Bootstrapping 
       FONTE: O autor (2015) 
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4.2.3 DISCUSSÃO DO TESTE DAS HIPÓTESES 

 As hipóteses da pesquisa foram testadas em conformidade com os 

procedimentos descritos anteriormente, podendo ser melhor visualizadas na 

TABELA 23. A partir de então, procede-se uma discussão teórica dos resultados 

constatados, com vistas a confrontar os apontamentos da literatura com os achados 

da pesquisa. 

    TABELA 23 - Sumário do teste das hipóteses 

Hipóteses Resultado 
H1a A estratégia organizacional influencia os componentes do orçamento. Confirmada 
H1b A estratégia organizacional influencia a participação orçamentária. Confirmada 
H2a A estratégia organizacional influencia o uso diagnóstico do orçamento. Confirmada 
H2b A estratégia organizacional influencia o uso interativo do orçamento. Confirmada 
H2c A estratégia organizacional influencia o uso disfuncional do orçamento. Confirmada 
H3a A liderança transacional influencia os componentes orçamentários. Confirmada 
H3b A liderança transacional influencia a participação orçamentária. Rejeitada 
H3c A liderança transformacional influencia os componentes orçamentários. Confirmada 
H3d A liderança transformacional influencia a participação orçamentária. Confirmada 
H4a A liderança transacional influencia o uso diagnóstico do orçamento. Confirmada 
H4b A liderança transacional influencia o uso interativo do orçamento. Confirmada 
H4c A liderança transacional influencia o uso disfuncional do orçamento. Confirmada 
H4d A liderança transformacional influencia o uso diagnóstico do orçamento. Rejeitada 
H4e A liderança transformacional influencia o uso interativo do orçamento. Confirmada 
H4f A liderança transformacional influencia o uso disfuncional do orçamento. Confirmada 
H5a Os componentes orçamentários influenciam o desempenho. Rejeitada 
H5b A participação orçamentária influencia o desempenho. Rejeitada 
H6a O uso diagnóstico do orçamento influencia seu desempenho. Confirmada 
H6b O uso interativo do orçamento influencia seu desempenho. Confirmada 
H6c O uso disfuncional do orçamento influencia seu desempenho. Rejeitada 

 FONTE: O autor (2015) 

 

 Chenhall (2006) relata o papel da estratégia de modo a enfatizá-lo como uma 

vertente categórica dos estudos sustentados na teoria contingencial, isso em razão 

de que a estratégia é expressa como uma forma de influenciar o entorno 

organizacional (os gestores articulam estratégias a fim de influenciar o ambiente). 

Ainda segundo o autor, a estratégia influencia: a natureza do ambiente externo, as 

tecnologias organizacionais, a estrutura, a cultura e o sistema de controle gerencial. 

Seguindo essa lógica argumentativa, estudos proliferaram no sentido de apontar que 

o contexto não determina o sistema de controle gerencial (DENT, 1990; 

LANGFIELD-SMITH, 2006). 

 As hipóteses H1a e H1b foram suportadas, o que indica que a estratégia 

influencia o design do orçamento (mensurado através dos componentes 

orçamentários e da participação orçamentária), denotando ainda que os gestores se 
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posicionam estrategicamente no sentido de traçar mecanismos que refletem na 

construção do orçamento. Tal achado corrobora com Simons (1987, 1990), Dent 

(1990), Chenhall e Langfield-Smith (1998) pois há indícios de um ajustamento entre 

o design do sistema de controle gerencial (aqui representado na figura do orçamento 

empresarial) e a estratégia. 

 Por sua vez, Baines e Langfield-Smith (2003) advogam que as estratégias de 

diferenciação surgem em decorrência da competição mercadológica, ou seja, a 

estratégia de diferenciação do produto (identificação com a marca, suporte ao 

cliente, diferença de produto, imagem, entre outras) emergem na tentativa de "criar 

barreiras aos novos entrantes" (PORTER, 1979). Dito isso, pode-se apontar, 

hipóteses H1a e H1b respectivamente, a estratégia organizacional como elemento 

antecedente ao processo orçamentário, aos moldes do discurso de Hansen e Van 

der Stede (2004). 

 As hipóteses H2a e H2b não foram rejeitadas, podendo-se supor que a 

estratégia exerce influência sobre dois estilos de uso do orçamento, diagnóstico e 

interativo. Simons (1994) evidencia que, além das funções tradicionais do sistema 

de controle gerencial (instrumento de controle e monitoramento das atividades, 

avaliação de desempenho, comunicação de metas, entre outros) os gestores 

organizacionais o utilizam para alinhamento das ações individuais às estratégias 

traçadas, como também para estimular a inovação e o desenvolvimento de novas 

ideias. A partir desses apontamentos, percebe-se que ambos os usos do orçamento, 

diagnóstico e interativo, contribuem para consecução das estratégias, o que pode 

ser uma justificativa para os resultados aqui auferidos.  

 Para Van der Stede (2000), as entidades que primam por estratégias de 

diferenciação exercem um conjunto de práticas orçamentárias pouco rígidas, o que 

desencadeia uma propensão para criar folga orçamentária. Argumento este 

ratificado pela presente pesquisa, uma vez que a hipótese H2c não foi rejeitada. Em 

outras palavras, não é possível rejeitar a ideia de que a estratégia (aqui mapeada 

em termos de diferenciação de produto e liderança de custo) influencia o uso 

disfuncional do orçamento, o qual engloba a folga orçamentária. 

 A liderança circunscreve-se a um determinado contexto social, delimitado por 

indivíduos, e grupos, formalmente ou informalmente constituídos, porquanto, sendo 

investigada sob distintas vertentes na literatura (DINH et al., 2013).  Por essa razão, 

o modelo utilizado para a liderança foi o de Bass (1990, 1997), que é amplamente 
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abordado na literatura gerencial e apresenta níveis satisfatórios de aceitação à 

distintas realidades (JUDGE; PICCOLO, 2004). Sob o prisma desse modelo, 

constatou-se que o estilo de liderança transacional influencia os componentes 

orçamentários (H3a), porém o mesmo não foi verificado para a participação 

orçamentária (H3b), como já  se esperava ocorrer.  

 A liderança transacional caracteriza o estilo funcionalista de liderança, ou 

seja, direciona-se para a determinação de relações de troca/ recompensa para o 

bom desempenho, e disciplina para as ações desviantes (BASS, 1990). Em outros 

termos, é orientada para metas e planos formais, o que potencialmente justifica a 

aceitação da hipótese H3a. O líder caracterizado como transacional não estimula a 

participação dos atores organizacionais na estruturação das ações coletivas e sim, 

apresenta o que é esperado de seus liderados e estipula os benefícios pelo 

desempenho satisfatório (AVOLIO; BASS, 1998). Tão logo, justifica-se a rejeição da 

hipótese H3b.   

 Por sua vez, a liderança transformacional potencialmente influencia os 

componentes orçamentários (H3c) e a participação orçamentária (H3d), já que ambas 

hipóteses foram suportadas. Por conseguinte, sustenta-se que os estilos de 

liderança transacional e transformacional influenciam os componentes 

orçamentários, hipóteses H3a e H3c, apoiando os argumentos de Brownell (1983). O 

líder transformacional desempenha atividades iguais àquelas executadas pelo líder 

transacional, a diferença retesa sobre a forma como conduz sua equipe de trabalho 

à consecução dos objetivos propostos, ou seja, sua abordagem aos atores 

organizacionais (EAGLY; JOHANNESEN-SCHMIDT, VAN ENGEN, 2003). Sendo 

assim, espera-se que o líder transformacional estimule sua equipe de trabalho à 

participação no processo orçamentário, fato que foi constatado mediante teste da 

hipótese H3d. 

 Os estudos funcionalistas (convencionais), cuja ênfase na teoria contingencial 

sustenta que os gestores somente utilizam os sistemas de controle gerencial, e seus 

subsistemas, como um mecanismo de apoio ao alcance de resultados e metas 

empresariais, expõe uma perspectiva simplista do potencial de uso destes sistemas 

(CHENHALL, 2006). Nesta pesquisa, constatou-se que de fato o estilo de liderança 

influencia o uso do orçamento, tanto para seu uso diagnóstico, quanto interativo e 

disfuncional. Ou seja, não se verificou apenas o uso tradicional desta peça gerencial. 
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Assim, ratificam-se os achados de Argyris (1952), que já à época declarou que o 

orçamento é utilizado como instrumento para expressar o estilo de liderança. 

 A liderança, por definição, implica na influência desempenhada por um 

indivíduo sobre o comportamento de outros (VROOM; JAGO, 2007). Dito isso, 

destaca-se que o líder transacional influencia o uso diagnóstico (H4a), interativo (H4b) 

e disfuncional (H4) do orçamento empresarial. A complexidade do comportamento 

mapeado através do estilo de liderança pode ser um indicativo à esses achados, 

pois o líder transacional expressamente orienta-se para resultados (CHEMERS, 

2000), o que potencialmente desencadeia o uso diagnóstico do orçamento. Em 

adição, estudos relatam que certos posicionamentos, não necessariamente 

racionais, implicam o uso disfuncional do orçamento (CUGUERÓ-ESCOFET; 

ROSANAS, 2013). Já, o uso interativo pode ter surgido como reflexo de demandas 

internas da instituição, ou mesmo como consequência da estratégia organizacional 

(HYVÖNEN, 2007). 

 O líder transformacional exerce influência somente sobre o uso interativo (H4e) 

e disfuncional (H4f) do orçamento. Em função das características do líder 

transformacional expressas na literatura, este tipo de liderança não desencadeia o 

uso diagnóstico do orçamento (H4d), já que a abordagem aos grupos de trabalho 

segue uma orientação singular, quando comparada ao estilo transacional. Todavia, o 

uso diagnóstico não necessariamente elimina, ou impede o estilo de uso interativo, 

havendo uma relação de complementaridade entre eles, como já apontado por Henri 

(2006) e Mundy (2010). Assim, tais achados reforçam os argumentos de Abernethy, 

Bouwens e van Lent (2010).  

 Em essência, pode-se inferir que o orçamento pode ser utilizado para fins 

tradicionais (ferramenta de controle, avaliação de desempenho, planejamento 

operacional e formação de estratégia), o que não impossibilita seu uso como meio 

de debater as decisões/ações dos gestores, e para discussão de medidas entre 

membros da equipe de trabalho. Por seu turno, o uso disfuncional do orçamento 

resulta do uso não planejado desta peça gerencial, que contraria os direcionamentos 

originalmente firmados (OTLEY, 1978), o que foi legitimado pelo teste da hipótese 

H4f. 

 Na literatura é possível encontrar distintas especulações para o desempenho 

dos sistemas de controle gerencial, e dos seus subconjuntos (VAN DER STEDE, 

2001). Sob o prisma da teoria contingencial, pressupõe-se que o ajustamento (fit) 
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entre a estrutura organizacional e os fatores contingenciais influencia positivamente 

o desempenho (DONALDSON, 2001). Nesta pesquisa, identificou-se que o uso 

diagnóstico (H6a) e o interativo (H6b) influenciam o desempenho do orçamento 

empresarial, o mesmo não foi constatado para os componentes orçamentários (H5a), 

para a participação orçamentária (H5b), e para o uso disfuncional do orçamento (H6c). 

 Com relação ao design do orçamento, constatou-se que a forma como o 

orçamento é construído não interfere no desempenho, considerando-se que houve 

rejeição estatística das hipóteses H5a e H5b. Assim, não é possível mencionar que a 

existência de premissas orçamentárias, previsão de cenários, plano de 

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

e de investimentos, bem como, demonstrações projetadas, influencia o desempenho 

(positivo ou negativo) do orçamento. Também, apurou-se que a participação 

orçamentária não influencia o desempenho do orçamento, promovendo novas 

evidências aos estudos desenvolvidos por Brownell (1983), Govindarajan (1986) e 

Mia (1988). 

 A partir do arranjo já estruturado pela teoria contingencial (VAN DE VEN; 

GANCO; HININGS, 2013), apurou-se que a forma como o orçamento é utilizado 

influencia o seu desempenho. Assim, com base nos testes realizados, sustenta-se 

que o uso diagnóstico e o uso interativo refletem no desempenho desta peça 

gerencial. Os controles formais são utilizados como meio para implementação das 

estratégias, sendo esse um dos elementos que caracterizam o uso diagnóstico 

(SIMONS, 1994). Assim, pode-se supor que o desempenho do orçamento, nesta 

investigação, reflete o nível em que os gestores imprimem os planos estratégicos, ou 

seja, que o desempenho do orçamento esteja avaliado em termos formais (uso 

diagnóstico). Em adição, que o uso interativo contribui para a consecução de níveis 

mais elevados de desempenho quando do emprego do orçamento empresarial 

(BISBE; OTLEY, 2004). 
 O uso disfuncional, por representar um comportamento inadequado 

(disfuncional), não poderia interferir positivamente no desempenho do orçamento, 

fato que foi atestado pela rejeição estatística da hipótese H6c. Nestes termos, 

entende-se que a complexidade e subjetividade da relação entre o uso disfuncional 

e o desempenho do orçamento seja um fator relevante a ser considerado, uma vez 

que os resultados provenientes deste estilo de uso podem ser perceptíveis apenas a 

longo prazo. 



116 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A percepção das organizações como unidades estáticas e imutáveis já não 

encontra subsídios à plenitude de convicção. As entidades coexistem em um 

universo heterogêneo de constantes inversões ambientais, condicionando o meio 

com igual intensidade em que por ele são influenciadas. A multiplicidade de 

intervenções e a complexidade expressa pelas ações empresariais demanda uma 

perspectiva diferenciada de abordagem, formando um conjunto contínuo de relações 

possíveis a serem investigadas no contexto organizacional. O subjetivismo 

intrínseco às relações interpessoais e intergrupais passou à centralidade das 

análises da pesquisa gerencial, suscitando novas proposições. Com efeito, a 

presente pesquisa desenvolveu-se sob tais silogismos.  

 Para edificação dos arquétipos da pesquisa recorreu-se ao simbolismo 

subjacente a duas figuras mitológicas, Apolo e Dionísio. Tais Deuses representam o 

antagonismo existente entre duas forças, que embora distintas, necessitam coexistir 

em harmonia. Em vias de fato, contemplou-se aspectos abstratos que circundam um 

dos elementos do sistema de controle gerencial, o orçamento empresarial, com 

vistas a analisar as relações entre o estilo de liderança, a estratégia, o design e o 

uso do orçamento de indústrias paranaenses. As análises da pesquisa foram 

viabilizadas através do paradigma da teoria contingencial.  

 Sob a égide contingencial, a estratégia e o estilo de liderança foram tratados 

enquanto fatores contingenciais internos, e um arranjo foi traçado entre estes 

elementos, o design, o uso do orçamento e o desempenho. A estratégia foi estudada 

de modo a compreender o conjunto de mecanismos que os gestores se utilizam para 

influenciar o ambiente, interno ou externo; ou seja, como um meio de conquistar 

espaço mercadológico, seja pela diferenciação do produto ou pela liderança de 

custo, como também, para influenciar o sistema de controle, aqui representado na 

figura do orçamento, para a consecução do planejamento, objetivos e metas 

traçados.  

 Pelo exposto, depreende-se que a estratégia não foi equiparada a um meio 

de adequação das ações empresariais aos anseios mercadológicos, como percebe-

se recorrente na literatura, e sim, como um meio de posicionamento de mercado, 

diferindo substancialmente da perspectiva de que as organizações são impelidas 

pelo meio a modificar suas estratégias de negócio. Por seu turno, o estilo de 
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liderança foi pesquisado como a manifestação do comportamento do líder, que 

direciona-se a influenciar outrem ao desempenho das atividades desejadas. Em 

razão do subjetivismo intrínseco à essa questão, optou-se por investigá-lo sob os 

preceitos contingenciais, assim, assumiu-se o pressuposto de que não há um melhor 

estilo de liderar, uma vez que o estilo de liderança praticado dependerá do 

ajustamento organizacional aos demais fatores contingenciais. 

 Em adição, enfatiza-se que foram investigadas organizações situadas no 

Estado do Paraná e que algumas destas possuem filiais em outros Estados (ou são 

filiais de outras empresas). Essa questão pode ser um indicativo de que o 

regionalismo (aqui considerando-se valores, crenças e ideologias) inerente ao grupo 

social, não seja um fator fortemente impactante nas ações dos gestores e líderes 

organizacionais. Ainda assim, as conclusões auferidas distendem-se para as 

indústrias situadas na amostra em estudo. 

 O esforço investigativo centrou-se sistematicamente em: identificar evidências 

na literatura que apontassem para os fatores contingenciais investigados e as 

possíveis influências praticadas por estes sobre elementos organizacionais, mapear 

o design do orçamento das empresas analisadas, identificar o estilo de uso do 

orçamento e, por fim, analisar as influências dos fatores contingenciais (estratégia e 

estilo de liderança) sobre o design e o uso do orçamento de organizações 

paranaenses.  

 O estilo laissez-faire de liderança não se manifestou na amostra investigada. 

O significado expresso neste achado refuta o substrato da ausência de liderança, 

que manifesta-se dentre os mais recentes achados das pesquisas que versam sobre 

tal temática. Ou seja, há uma corrente na literatura que defende que a ausência de 

liderança (representada pelo estilo laissez-faire) manifesta-se com igual intensidade 

aos demais estilos, transacional e transformacional, afirmando a possibilidade dos 

líderes se eximirem da função de liderar, delegando-a aos seus liderados, o que não 

foi constatado na amostra investigada. 

 Dentre os achados desta investigação verificou-se que a estratégia influencia 

o design e o uso do orçamento empresarial, sendo possível ratificar que de fato a 

estratégia organizacional se estabelece enquanto fator contingencial interno. Em 

termos práticos, pode-se dizer que o escopo da estratégia provoca influências na 

forma como o orçamento é construído (aspectos estruturais e técnicos), o que 

denota que o orçamento não possui caráter determinístico, ou seja, seu 
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delineamento e instrumentalização dependem das necessidades informacionais 

indicadas pela estratégia organizacional. 

 Em adição, constatou-se que a estratégia influencia a participação 

orçamentária, o que sugere que tal fator contingencial é determinante do grau em 

que os funcionários participam do processo orçamentário (atividades que envolvem 

designar premissas, estabelecer o escopo e tempestividade do orçamento, entre 

outros). Também percebeu-se que a forma como o orçamento é utilizado nas 

empresas recebe influências da estratégia organizacional, para os três estilos de uso 

aqui investigados. A partir desta evidência supõem-se que a estratégia pode 

determinar o uso diagnóstico do orçamento (uso como ferramenta de controle, 

avaliação de desempenho, planejamento operacional e formação de estratégia), ou 

o uso interativo (como meio de comunicação, basicamente), e/ou o uso disfuncional. 

 O estilo de liderança provoca influências na forma como o orçamento é 

concebido nas organizações, contudo, somente o estilo transformacional influencia a 

participação orçamentária. Deve-se notar que o líder transformacional, por definição, 

desempenha um papel diferenciado perante seus subordinados, adotando uma 

"perspectiva motivadora" de abordagem. Logo, cabe a abstração de que suas ações 

direcionam-se ao estímulo da equipe de trabalho e à inclusão de grupos nas 

decisões, proposições estas suportadas pela presente investigação. 

 No tocante às influências desencadeadas pelo estilo de liderança no uso do 

orçamento empresarial, obteve-se suporte às hipóteses pontuadas - com exceção 

da hipótese de que o estilo transformacional influencia o uso diagnóstico do 

orçamento. A figura do líder surge da necessidade de direcionar pessoas e grupos 

para fins previamente estabelecidos, por conseguinte, presume-se que seja passível 

de influenciar a forma como os atores organizacionais utilizam o sistema de controle 

gerencial. De fato, verificou-se que o líder é acometido de habilidades para 

influenciar os três estilos de uso investigados do orçamento: diagnóstico, interativo e 

disfuncional.  

 Evidências adicionais são fornecidas por esta investigação já que o arranjo 

estabelecido entre o design, o uso e o desempenho do orçamento expressou que o 

uso diagnóstico e o uso interativo influenciam o desempenho do orçamento 

empresarial. Por esse achado, pode-se contestar o argumento de que a participação 

orçamentária impacta no desempenho elevado dos sistemas organizacionais, uma 

vez que não obteve-se subsídios à aceitação desta hipótese.  
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 Assim, esta pesquisa contribui para a academia, no sentido de indicar novas 

evidências para ampliação do seu escopo, e para a prática empresarial cotidiana, já 

que as evidências aqui relatadas impulsionam uma nova perspectiva para orientação 

das ações dos gestores no que concerne ao orçamento empresarial e as influências 

situacionais provocadas neste. Por tais razões, pode-se afirmar que investigação em 

pauta faculta o intercâmbio de informações entre a academia e a prática. 

 No que concerne às suas limitações, pontua-se a ausência de elementos 

direcionadores à cultura organizacional. Pois, talvez, poder-se-ia analisar fatores 

tangenciais explicativos aos fenômenos organizacionais, como a cultura. Em adição, 

salienta-se a configuração espacial do estudo, que ainda que trate de médias e 

grandes organizações, limitou-se à empresas situadas no Estado do Paraná. 

Ademais, a investigação concentrou-se em uma dada realidade, circunscrita a um 

espaço-tempo presente, o que resignou as observações a um contexto específico de 

ocorrência dos fenômenos. 

 Como todo corpo científico, que constituí-se a partir conhecimentos dinâmicos 

em expansão, esta investigação não detém um fim em si mesma e, por essa razão, 

novas pesquisas podem ser desenvolvidas a partir de suas constatações. 

Primeiramente, sugere-se o estudo das influências mútuas entre o estilo de 

liderança e a estratégia, uma vez que é possível encontrar indícios na literatura que 

suportam essa relação, como o disposto por Porter (1986). A questão do gênero 

poderia repercutir expressivamente sobre o estilo de liderança praticado e a 

dimensão uso do orçamento organizacional. Logo, a presente pesquisa poderia ser 

replicada de modo a perscrutar esta questão. 

 Dito isto, concluí-se que os elementos organizacionais concretos, o 

orçamento no caso em questão, são reflexo de fatores subjetivos e que o melhor 

arranjo a ser edificado entre eles depende, principalmente, da percepção dos líderes 

e gestores quanto aos potenciais benefícios a serem desencadeados. Com efeito, 

pode-se pressupor um antagonismo, pois as entidades internalizam - com igual 

potencial - elementos que podem instigar o sucesso ou o fracasso do sistema de 

controle gerencial e, como consequência, dos seus subsistemas. Assim, o estudo 

aprofundado dos tipos de estratégias traçadas e do estilo de liderança a ser 

praticado pelo líder potencialmente outorga a consecução dos patamares 

vislumbrados no âmbito organizacional. 
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO 
 
Prezado (a) Colaborador (a), 
 
A presente pesquisa está sendo desenvolvida em âmbito acadêmico na Universidade Federal do 
Paraná - UFPR, sob responsabilidade da professora Dra. Márcia Bortolocci Espejo e da Mestranda 
Ana Claudia Neitzke. 
 
A informações são requisitadas a fim de investigar as possíveis influências da estratégia e do estilo 
de liderança no design e uso do orçamento empresarial.  
 
A sua identificação é preservada, não havendo necessidade de fornecer informações de caráter 
pessoal. Os dados disponibilizados serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos. 
 
Agradecemos sua participação! 
 
BLOCO 1 - Estilo de Liderança  
  
1. As afirmativas abaixo visam compreender o estilo de liderança desempenhado pelo líder 
(tomador de decisões principal) da sua organização. Por essa razão, precisamos que você atribua 
uma escala para cada uma das suas respostas.   
 
(Escala: 0 = Discordo Totalmente; 10 = Concordo Totalmente) 
a.O líder estabelece uma relação de troca com os seus 
subordinados. Ex.: cria mecanismos de recompensa para 
conseguir a colaboração de seus subordinados nas tarefas 
cotidianas. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b.O líder monitora o comportamento de seus liderados, 
antecipa problemas e toma medidas corretivas, antes que o 
comportamento gere graves dificuldades para a organização. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c.O líder interfere nos grupos de trabalho apenas quando os 
procedimentos e normas não estão sendo atendidos.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d. O líder transmite suas suposições e valores através de seu 
carisma, seus liderados o admiram e se identificam com suas 
ações e comportamento. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e.O líder influencia o comportamento de seus liderados a partir 
de uma perspectiva motivadora, a motivação é o principal 
estímulo para auferir o desempenho desejado. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f.O líder é intelectualmente estimulante, pois desafia as 
suposições, assume riscos e solicita ideias aos seus liderados. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

g.O líder atende às necessidades de cada um de seus 
liderados, atuando como um mentor ou treinador para eles, 
escutando suas preocupações e interesses. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

h.O líder cria consciência de grupo, fazendo com que seus 
liderados reflitam para além de seus interesses individuais, o 
que gera a aceitação de objetivos e missão coletiva. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

i. O líder evita tomar decisões, hesita em adotar medidas e está 
ausente quando necessário. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

j.O líder transfere a outra pessoa a responsabilidade de liderar 
o seu grupo de trabalho.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota: Questões fundamentadas em Bass (1990, 1997), Eagly, Johannesen-Schmidt e van Engen 
(2003) e Judge e Piccolo (2004)  
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BLOCO 2 - Estratégia Organizacional  
 
2. Classifique as seguintes prioridades estratégicas para a sua empresa, ao longo dos últimos 
5 anos.  (Escala: 0 = Discordo Totalmente; 10 = Concordo Totalmente) 
 
a. A empresa busca alta qualidade do produto/serviço, muito 
maior do que o da concorrência. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b. A empresa oferece suporte ao cliente do produto/serviço. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
c.A empresa desenvolve características únicas de 
produto/serviço. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d. A imagem da marca dos produtos da organização deve ser 
maior do que a da concorrência. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e. A empresa investe em pesquisa e desenvolvimento muito 
mais do que a concorrência. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f. Nosso preço de venda é muito menor do que o da 
concorrência. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota: Questões adaptadas de Hansen e Van der Steede (2004) e Espejo (2008) 
 
 
BLOCO 3 - Orçamento Empresarial 
 
3. Solicitamos que você atribua uma nota, de 0 a 10, para avaliar o grau em que sua empresa 
possui os componentes orçamentários listados abaixo.  
(Escala: 0 = não existe; 10 = existe de forma organizada) 
a.Premissas orçamentárias. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
b.Previsão de cenários. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
c.Plano de marketing/vendas. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
d.Plano de produção, suprimentos e estocagem. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
e.Plano de Recursos Humanos. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
f.Plano de Investimentos no Ativo Permanente/Avaliação de 
investimentos. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

g.Fluxo de Caixa projetado. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
h.Balanço Patrimonial projetado. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
i.Demonstração do Resultado do Exercício projetada. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nota: Questões adaptadas de Espejo (2008) 
 
4. A empresa realiza revisões orçamentárias durante o ano? 

a. não 
b. sim. A revisão é programada. Há um período certo para realizar revisão, por exemplo, 

semestralmente. 
c. sim. Sempre que houver necessidade devido à conjuntura econômica. 
d. sim. Por outro motivo. Qual? _____________________ 

 
5. O modelo orçamentário adotado pela empresa (implantado ou em implantação) se aproxima 
mais de qual(is) técnica(s): 

a. orçamento tradicional, realizado anualmente. 
b. orçamento de base zero, desconsiderando dados históricos. 
c. orçamento matricial, considerando as diversas unidades de negócios. 
d. orçamento contínuo, revisado. 
e. orçamento flexível, elaborado em no mínimo 3 cenários distintos. 
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6. As afirmativas abaixo foram formuladas de modo a mapear a participação da sua equipe de 
trabalho na construção do orçamento. Caso você não seja o gestor de orçamento principal, 
coloque-se neste papel de acordo com o que ocorre realmente em sua empresa.  
 
(Escala: 0 = Discordo Totalmente; 10 = Concordo Totalmente). 
a.Concedo participação ativa aos meus subordinados em todas 
as fases do processo de elaboração do orçamento. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b.O orçamento da minha unidade não é definitivo até que eu 
esteja satisfeito com ele. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c.A opinião da minha equipe de trabalho é um fator importante 
para a definição do orçamento da minha unidade. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d.Incentivo fortemente a minha equipe de trabalho a apresentar 
suas considerações para a elaboração do orçamento. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e.Realizo discussões periódicas com minha equipe de trabalho 
para determinação de metas orçamentárias. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f.A gestão de topo e os líderes de departamento/unidade 
interagem no processo de construção do orçamento. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota: Questões adaptadas de Brownell e Merchant (1980), Kren (1992), Nouri e Parker (1998) e Kyj e 
Parker (2008) 
 
7. Aqui gostaríamos de compreender a forma como o orçamento é utilizado no contexto da 
empresa. (Escala: 0 = Discordo Totalmente; 10 = Concordo Totalmente). 
 
a.O orçamento é utilizado como uma forma de controle das 
atividades operacionais da empresa.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b.Ao elaborar o orçamento subestimam-se receitas de modo a 
criar reserva orçamentária. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c.As informações do orçamento são utilizadas para avaliar o 
desempenho organizacional. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d.O orçamento é utilizado para o planejamento operacional. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
e.O orçamento é utilizado para comunicação de metas. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
f.O orçamento é utilizado para formação de estratégia. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
g.As informações produzidas pelo orçamento são usadas 
principalmente para informar aos gestores de topo se as ações 
e/ou resultados estão de acordo com os planos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

h.As informações do orçamento são utilizadas como 
instrumento para controlar as ações dos membros 
organizacionais. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

i.Ao elaborar o orçamento superestimam-se despesas de modo 
a criar reserva orçamentária. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

j. As informações do orçamento são usadas como um meio de 
questionar e debater as decisões e ações dos gestores. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l. As informações orçamentárias são utilizadas para discutir 
com meus colegas e membros da minha equipe de trabalho 
sobre as ações que ocorrem na organização. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m. As informações geradas pelo orçamento são 
frequentemente discutidas em reuniões com os gestores e 
demais membros organizacionais. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota: Questões fundamentadas em Otley (1978), Nouri (1994), Simons (1994, 1995), Abernethy e 
Brownell (1999) e Hansen e Van der Stede (2004) 
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BLOCO 4 - Desempenho do Orçamento Empresarial 
 
8. As afirmativas a seguir foram desenvolvidas de modo a analisar o desempenho do 
orçamento. (Escala: 0 = Discordo Totalmente; 10 = Concordo Totalmente). 
a.O orçamento permite que o planejamento estratégico da 
empresa seja executado, em termos financeiros. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b.O orçamento auxilia o gerenciamento da empresa. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
c.O orçamento auxilia na tomada de decisão operacional, de 
curto prazo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d.O orçamento auxilia na tomada de decisão estratégica, de 
longo prazo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e.O orçamento fornece informações necessárias para avaliar 
alternativas de decisão importantes. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota: Questões adaptadas de Hansen e Van der Stede (2004) e Espejo (2008) 
 
9. Avalie o desempenho da empresa, durante o ano de 2014.  

a. acima das expectativas 
b. corresponde às expectativas 
c. abaixo das expectativas 

 
BLOCO 5 - Qualificação da Empresa 
 
10. Qual a faixa de faturamento bruto da empresa? 

a. Menor ou igual a R$ 2,4 milhões  
b. Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões 
c. Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões 
d. Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 
e. Presidente Maior do que R$ 300 milhões 

 
11. Qual o número de funcionários da empresa? 

a. com até 19 empregados 
b. de 20 a 99 empregados 
c. de 100 a 499 empregados 
d. mais de 500 empregados 

 
BLOCO 6 - Qualificação do(a) respondente 
 
12. Qual o seu papel em relação ao orçamento? 

a. Sou responsável pela gestão do orçamento do setor/ da empresa (elaboração, acompanhamento 
e controle) 

b. Participo da elaboração 
c. Acompanho a execução 
d. Exerço o controle orçamentário 
e. Outro. Qual? _____________________ 

 
13. Qual o seu tempo de atuação na empresa? 

a. até 1 ano 
b. entre 1 e 3 anos 
c. entre 3 e 5 anos 
d. mais de 5 anos 

     
14. Qual a sua nacionalidade? 

a. Brasileira 
b. Outra. Qual?____________________________________ 
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15. Qual a sua formação? 
a. Ensino Superior Incompleto 
b. Ensino Superior Completo 
c. Pós-Graduação - Especialização Incompleta 
d. Pós-Graduação - Especialização Completa 
e. Pós-Graduação Mestrado/Doutorado 
f. Outra. Qual?____________________________________ 

 
16. Se você é formado, ou está se formando em curso superior, qual o seu curso? 

a. Ciências Contábeis 
b. Economia 
c. Administração 
d. Direito 
e. Outra. Qual?____________________________________ 

 
17. Gênero? 

a. Masculino 
b. Feminino 

 
 
Informe seu e-mail caso deseje receber as conclusões auferidas pelo estudo. 
____________________________________ 
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APÊNDICE 2 - Modelo Inicialmente Proposto 
 

 


