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RESUMO 
A teoria do ciclo de vida organizacional parte do princípio de que as organizações se 
desenvolvem por meio de estágios e utilizam um conjunto de práticas de gestão compatíveis e 
adequadas a cada fase. Neste sentido, esta pesquisa investigou qual relação que existe entre os 
estágios de ciclo de vida das organizações e os instrumentos de gestão adotados pelos gestores 
das empresas baianas. A abordagem do ciclo de vida das organizações aplicada 
conjuntamente com os instrumentos de gestão pode contribuir com novas possibilidades para 
se entender o desenvolvimento organizacional. O instrumento para coleta de dados foi 
enviado por e-mail para 330 empresas cadastradas nas bases: FIEB, ADEMI e SINDUSCON, 
obtendo um retorno de 51 questionários. No que diz respeito aos resultados da pesquisa, os 
instrumentos de gestão adotados pelos gestores das empresas baianas foram identificados e 
com a aplicação da técnica estatística MANOVA foi possível evidenciar que existe relação 
entre os estágios do ciclo de vida das organizações e os seguintes instrumentos de gestão:  (a) 
Balanced Scorecard (BSC), (b) Custeio Baseado em Atividades (ABC), (c) Economic Value 
Added (EVA®), (d) Gestão Baseada em Atividades (ABM), (e) Gestão Baseada em Valor 
(VBM - Value Based Manangement), (f) Orçamento e (g) Planejamento Estratégico. Por outro 
lado, com base na técnica estatística não paramétrica de Kruskal-Wallis, foi  possível 
evidenciar que não há relação entre os estágios do ciclo de vida das organizações e os 
instrumentos de gestão: (a) Custeio por Absorção, (b) Custeio do Ciclo de Vida do Produto, 
(c) Retorno sobre o Investimento (ROI). 
 
Palavras-chave: Ciclo de vida organizacional; Modelos de ciclo de vida; Instrumentos de  
                          gestão. 
 
Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial 
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1 INTRODUÇÃO 
O mercado é dinâmico e está sujeito a intempéries e turbulências que impactam de 

maneira mais significativa o destino das organizações. De modo que,  faz-se necessário 
destacar a necessidade das organizações se adaptarem a novos cenários,  buscando gerenciar 
seus recursos com flexibilidade e responder com rapidez as demandas do mercado, 
estabelecendo estratégias competitivas com a finalidade de se diferenciar dos concorrentes e 
se posicionar de maneira adequada no ambiente organizacional,  conforme assevera  Porter 
(1996) “Estratégia é a criação de uma posição única e valiosa, envolvendo um conjunto 
diferentes de atividades”.  

Um outro aspecto importante a ser observado, sobre os impactos organizacionais, é o  
reflexo nos estilos de tomada de decisão dos gestores, de maneira que, faz surgir a 
necessidade de um novo enfoque gerencial que poderá ser concretizado por meio da adoção 
de práticas gerenciais adequadas à nova realidade empresarial, tendo como suporte um 
Sistema de Contabilidade Gerencial (SCG) delineado para atender as necessidades específicas 
de cada organização. Do mesmo modo, esses fatores, que impactam o ambiente 
organizacional, obrigam as empresas a responderem com  rapidez as modificações 
competitivas do mercado, de maneira a obter maior  eficiência operacional,  buscando manter 
os fatores da vantagem competitiva e, assim,  continuar sua evolução organizacional 
(PORTER,1996).   

Neste contexto, observa-se que, as mudanças e os impactos que ocorrem no ambiente 
organizacional também contribuem para o desenvolvimento das organizações. Fato esse que 
pode ser verificado nas evidências encontradas nas pesquisas estruturadas sob o arcabouço 
teórico do ciclo de vida organizacional. Essas pesquisas evidenciam que as organizações, ao 
longo do tempo, desenvolvem-se por meio de fases distintas e com a utilização de práticas de 
gestão compatíveis com cada fase. Nota-se também que, as referidas fases são configuradas 
com características específicas, como: estruturas organizacionais, estratégias, processamento 
de informação e estilos de tomada de decisão. Portanto, acredita-se que os padrões do Sistema 
de Contabilidade Gerencial - SCG se modificam para atender às necessidades da evolução 
organizacional, a qual pode ser explicada por meio de modelos que caracterizam o ciclo de 
vida das organizações (GREINER, 1972; QUINN; CAMERON, 1983; MILLER; FRIESEN, 
1984; MOORES; YUEN, 2001; LESTER; PARNELL; CARRAHER, 2003; CORREIA, 
2010). 

De acordo com Assen, Berg e Pietersma (2010), os instrumentos de gestão contribuem 
com os gestores na solução dos problemas e dos desafios gerenciais, proporcionando uma 
nova maneira de lidar com situações que resultem em uma mudança positiva e que podem ser 
aplicados de maneira estratégica, tática ou operacional. Conforme entendimento dos autores,  
a maioria dos instrumentos de gestão foi criada para resolver problemas e aumentar a 
eficiência e eficácia das organizações. Nesse caso, os instrumentos de gestão também 
permitem que os gestores e consultores obtenham uma percepção mais clara dos seus 
negócios, contribuindo com a  redução das complexidades e das  incertezas. Por outro lado, 
Assen, Berg e Pietersma (2010) afirmam que nenhum instrumento de gestão de per si pode 
garantir que o gestor ou consultor resolva os problemas organizacionais de forma objetiva. 

Destaque-se que os instrumentos de gestão, também conhecidos como métodos de 
mensuração, instrumentos de avaliação, práticas de gestão, filosofias de gestão, ferramentas 
de gestão, artefatos de gestão, (FREZATTI, 2006; SOUTES, 2006; BORINELLI, 2006; 
SCAPENS, 2006, ANDERSON; DEKKER, 2009), são os mecanismos responsáveis para 
subsidiar e dar suporte aos gestores na tomada de decisão e na execução de suas funções, 
fazendo com que o conhecimento se materialize nas organizações.  

Ademais, entende-se que os instrumentos de gestão são os mecanismos que 
concretizam e exteriorizam as informações gerenciais produzidas pela contabilidade 
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gerencial, bem como, subsidiam os gestores, tanto no processo decisório, quanto na busca de 
atingir os objetivos estratégicos e, ainda,  fornecem suporte para operar o controle gerencial, 
de forma a contribuir com o desenvolvimento da organização. Destarte, faz-se necessário 
conhecer quais são os instrumentos de gestão vinculados à tomada de decisão e em que 
estágio organizacional eles são utilizados. 

Diante do exposto,  percebe-se que as organizações  precisam de um SCG compatível 
com a fase ou etapa dos diferentes estágios do ciclo de vida e que podem demandar 
instrumentos de gestão específicos para cada estágio. Então, essa pesquisa se justifica, pelo 
fato de que a  abordagem do ciclo de vida das organizações aplicada conjuntamente com os 
instrumentos de gestão utilizados pelas empresas pode contribuir com novas possibilidades 
para se entender o desenvolvimento organizacional e colaborar com a pesquisa em 
contabilidade gerencial.   

Assim sendo, surge a necessidade de identificar os instrumentos de gestão utilizados 
pelas empresas baianas e verificar se há relação entre o uso dos instrumentos e os estágios do 
ciclo de vida organizacional, investigando a seguinte questão: Qual a relação entre os estágios 
de ciclo de vida das organizações e os instrumentos de gestão adotados pelos gestores das 
empresas baianas? 

Este artigo está dividido em cinco seções, além desta introdução que apresenta a 
contextualização do problema e o objetivo da pesquisa, tem-se: a segunda seção que faz uma 
revisão da literatura sobre o tema, a terceira descreve a metodologia aplicada. A quarta seção 
apresenta à análise dos dados e, por fim, a quinta seção que traça as considerações finais sobre 
a pesquisa. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os modelos de ciclo de vida organizacional têm sido aplicados nos estudos das 
organizações, desde os anos sessenta, no sentido de explicar  as mudanças das características 
das organizações ao longo do tempo, enfatizando diferentes fatores. Neste caso, as 
características organizacionais variam entre as fases do ciclo de vida para dar resposta à 
contínua turbulência das mudanças ambientais. Moores e Yuen (2001) ressaltaram que há um 
consenso entre os modelos e que as mudanças na organização seguem um padrão previsível, 
nas diversas fases de desenvolvimento ao longo do tempo. No entanto, Miller e Friesen 
(1984) encontraram importantes exceções, onde constataram que o curso do ciclo de vida 
organizacional não é linear e nem previsível. 

Segundo Lester, Parnell e Carraher (2003), vários pesquisadores organizacionais, com 
adaptação dos conceitos das ciências biológicas, têm proposto que o desenvolvimento das 
organizações pode ser estudado pela teoria do ciclo de vida, onde se considera a trajetória 
natural da evolução que vai do nascimento até à morte. Os referidos autores propuseram um 
modelo de cinco estágios, testado empiricamente, com finalidade de avaliar a fase específica 
do ciclo de vida de qualquer organização. Os estágios apresentados pelos referidos autores 
são: (a) estágio um: existência; (b) estágio dois: sobrevivência; (c) estágio três: sucesso; (d) 
estágio quatro: renovação; e (e) estágio cinco: declínio.  

De acordo com Abdel-Kadera e Lutherb (2008), nas últimas três décadas, houve o 
desenvolvimento de vários instrumentos inovadores de contabilidade de gestão em diversos 
ramos de negócios. Grandes contribuições, entre as quais se destacam as técnicas baseadas em 
atividades, contabilidade de gestão estratégica e o BSC. Os autores verificaram que esses 
instrumentos inovadores têm contribuído para mudanças nos processos de contabilidade 
gerencial (planejamento, controle, tomada de decisão e de comunicação), bem como, para 
mudar o foco de uma simples abordagem na determinação de custos e controle financeiro, 
para desempenhar um papel importante na criação de valor, por meio da implantação de 
melhoria da utilização dos recursos. 
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Neste sentido, verifica-se que os gestores necessitam de instrumentos e métodos que 
realizem as funções de aferir e avaliar, principalmente no que se refere a mensurar, a 
quantificar e a demonstrar os eventos econômicos. Segundo Borinelli (2006), a controladoria 
e a contabilidade gerencial, como geradoras de informação, têm a responsabilidade de 
materializar os conhecimentos produzidos e fornecer os elementos gerenciais necessários para 
auxiliar os gestores na tomada de decisão. Esses conhecimentos devem ser materializados por 
meio de instrumentos, métodos e filosofias de gestão, os quais são denominados por Borinelli 
(2006) de artefatos de controladoria. 

Com esse mesmo propósito, Frezatti (2006) menciona que a contabilidade gerencial 
tem um importante papel, pois fornece mecanismos para apoiar as necessidades financeiras 
dos gestores na tarefa de dirigir e controlar o negócio no melhor interesse dos acionistas e dos 
outros agentes relevantes. Por isso, os gestores utilizam a análise financeira para assegurar 
que a estratégia seja executada de acordo com os interesses da organização e que esta pode 
dispor, de acordo com as suas necessidades, de diferentes perfis e composições de 
instrumentos e práticas gerenciais. 

Borinelli (2006) consolidou os trabalhos realizados por Frezatti (2006) e Soutes (2006) 
que pesquisaram os instrumentos de gestão mais utilizados pelas organizações brasileiras. Na 
consolidação, Borinelli (2006) acrescentou mais alguns instrumentos de gestão que entendeu 
ser necessários. A segregação utilizada por Borinelli (2006), em grupos, foi a mesma utilizada 
por Soutes (2006).  

Destaque-se que, há evidências empíricas de que os diferentes estágios do ciclo de 
vida das organizações poderão demandar por instrumentos de gestão específicos para cada 
estágio e que pode existir relação entre os estágios do ciclo de vida das organizações e os 
instrumentos de gestão, conforme as seguintes evidências: 

Moores e Yuen (2001) verificaram que as formalidades do SCG são diferentes entre os 
estágios do ciclo de vida organizacional, eles constataram que há um comportamento 
diferente na aplicação destas formalidades, em que aumenta do estágio nascimento para o 
crescimento e do estágio maturidade para a renovação. Moores e Yuen (2001) também 
constataram que existem diferenças entre o SCG e os estágios do ciclo de vida organizacional. 

Kallunki e Silvola (2008) encontraram evidências indicando que as características das 
empresas, que utilizaram avançados sistemas de custos contábeis, apresentaram diferenças 
entre os estágios. As empresas que estavam nos estágios renovação e maturidade tinham uma 
maior dimensão organizacional, baixa rentabilidade e diversificação de produtos ou serviços 
em escala, em oposição às empresas que se encontravam na fase crescimento. Os autores 
também encontraram evidências de que o uso do custeio baseado em atividade é mais comum 
entre as empresas que estão na fase maturidade e renovação, do que entre as empresas que 
estão na fase crescimento.  

Frezatti et al. (2009) investigaram o perfil das empresas brasileiras em relação ao 
processo de planejamento estratégico, do orçamento e do controle orçamentário associado as 
fases do ciclo de vida organizacional. Nesta investigação, Eles constataram a ausência do 
orçamento na fase nascimento; a falta de controle orçamentário na fase crescimento; já na fase 
maturidade, o destaque foi a existência do orçamento; enquanto que na fase renovação, os 
autores acreditaram que havia uma tendência maior em enfatizar o processo de planejamento; 
por fim, na fase declínio, não foi verificada a existência dos três instrumentos de gestão: 
planejamento estratégico, orçamento e controle orçamentário. Frezatti et al. (2009) também 
verificaram que a ênfase ao processo de formalização do planejamento depende de cada 
estágio e que o planejamento estratégico não foi evidenciado em nenhum estágio, mesmo 
havendo uma aproximação nos estágios maturidade e renovação, com um nível de 
significância de 10%.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Com o  propósito de alcançar o objetivo desta  investigação, utilizou-se o modelo 

teórico desenvolvido por Lester, Parnell e Carraher (2003)  para identificar e classificar  os 
estágios do ciclo de vida organizacional das empresas baianas. Justifica-se a utilização do 
modelo Lester, Parnell e Carraher (2003)  para identificar e classificar  os estágios do ciclo de 
vida organizacional pelos seguintes fatos: (a) apresenta uma escala estatisticamente validada, 
(b) é um modelo abrangente e que pode ser aplicado em qualquer tipo de organização, 
independente do porte ou tamanho, (c) incorpora as melhores características dos principais 
modelos e (d) reconhece a fase declínio, como um estágio independente dos demais. Observa-
se ainda que, o referido modelo tem sido aplicado em recentes pesquisas,  conforme Correia et 
al. (2010). No entanto, a denominação para os cinco estágios de ciclo de vida utilizados nesta 
pesquisa, foi a mesma do modelo de Miller e Friesen (1984).  

O instrumento de coleta de dados foi baseado no conteúdo elaborado por Lester, 
Parnell e Carraher (2003) e adaptado à realidade brasileira pelo Professor Dr. Fábio Frezatti, 
que colocou à disposição para realização desta investigação. Na aplicação do questionário, 
optou-se por utilizar a sequência original da escala com vinte variáveis e sem a identificação 
dos estágios. Para analisar os dados da pesquisa e identificar os estágios do ciclo de vida 
organizacional das empresas, o questionário foi segregado em cinco escalas que foram 
constituídas por quatro variáveis cada uma, as quais formam os constructos para identificar os 
estágios, como proposto por Lester, Parnell e Carraher (2003). As vinte variáveis estão 
relacionadas no Quadro 1.    

 
1.   Nossa organização é pequena em tamanho, quando comparada com nossos concorrentes 
2.   Como empresa, somos maiores do que a maioria dos nossos concorrentes, mas não tão grandes como 
deveríamos ser. 
3.   Somos uma organização com diretores respondendo para acionistas 
4.   O poder decisório da organização está nas mãos dos fundadores da empresa 
5.   O poder decisório da organização é dividido entre vários donos/investidores 
6.   O poder decisório da organização está nas mãos de um grande número de acionistas 
7.   A estrutura organizacional da empresa pode ser considerada simples 
8.   A estrutura organizacional da empresa está baseada nos departamentos e na abordagem funcional 
9.   A estrutura organizacional da empresa é divisional ou matricial com sofisticado sistema de controle 
10.  A estrutura organizacional da empresa é centralizada com poucos sistemas de controle 
11.  Na organização temos várias especializações (contadores, engenheiros, etc) e, com isso nos tornamos 
diferenciados 
12. O processamento de informações na empresa pode ser descrito como simples, no estilo "boca a boca" 
13.  O processamento das informações pode ser descrito como monitorador de desempenho e facilitador de 
comunicação entre os departamentos 
14.  O processamento de informações é sofisticado e necessário para a produção eficiente e para atingir os 
resultados requeridos 
15.  O processamento de informações é muito complexo e utilizado na coordenação de diversas atividades para 
melhor servir aos mercados 
16.  O processamento de informações não é muito sofisticado e é mal utilizado 
17.  O processo decisório é centralizado na alta administração e considerado não muito complexo 
18.  A maioria das decisões da empresa são tomadas por grupos de gestores que se utilizam de alguma 
sistemática que ainda é bem superficial 
19.  A maioria das decisões da empresa são tomadas por grupos de gestores, forças de trabalho e times de 
projetos que tentam facilitar o crescimento através da participação 
20.  A maioria das decisões da empresa são tomadas por poucos gestores que adotam abordagens conservadoras 
Quadro 1 - Atributos da escala do Ciclo de Vida Organizacional  
Fonte: adaptado de LESTER; PARNELL;  CARRAHER, 2003 

 
As escalas para identificar os estágios do ciclo de vida organizacional e também para  

verificar se as organizações adotam os instrumentos de gestão apresentados nesta pesquisa, 
foram propostas a partir de afirmações colocadas no questionário, utilizando a escala de 
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Likert de 5 pontos: sendo 1 (discordo totalmente) e 5 (concordo totalmente), com respostas 
intermediárias (2, 3 e 4) que permitiram ao respondente expressar níveis de discordância ou 
concordância moderados em relação à cada afirmação do questionário. O nível de gradação da 
escala foi o mesmo utilizado pelos pesquisadores Lester, Parnell e Carraher (2003). 

Para verificar a utilização dos instrumentos de gestão adotados pelas empresas 
baianas, foi desenvolvida uma escala própria, com uma série de quatorze afirmações, a qual 
foi validada por especialistas, mestrandos, mestres e doutores. O objetivo da escala foi 
identificar se as organizações adotam os instrumentos de gestão apresentados nesta pesquisa. 

No caso específico desta pesquisa, optou-se por utilizar o termo instrumento de gestão 
em substituição a artefato, em razão de que, a palavra instrumento conduz à ideia de um 
mecanismo que baliza a orientação, de medida, configurando numa ferramenta de informação. 
Inclusive, Machado e Borinelli (2005) adotaram o termo instrumento de gestão também.  

De modo que, para realização desta investigação, utilizou-se um grupo composto por  
quatorze instrumentos de gestão que abordam: (a) os métodos e sistemas de custeio; (b) 
métodos e modelos de mensuração e avaliação, medidas de desempenho; (c) filosofias e 
modelos de gestão e (d) modelos de gestão estratégica. A segregação dos instrumentos de 
gestão foi adaptada do modelo utilizado por Soutes (2006) e por Borinelli (2006). Os 
instrumentos de gestão, pesquisados neste trabalho, estão relacionados no Quadro 2.  

 
 

Citados por 
Instrumentos de Gestão Frezatti 

(2006) 
Soutes 
(2006) 

Borinelli 
(2006) 

Não 
citados 

Métodos, abordagem e sistemas de custeio: 
Custeio por Absorção    X X   
Custeio Meta              X  
Custeio do Ciclo de Vida    X  
Custeio Baseado em Atividades   X X   

Métodos e modelos de mensuração e avaliação, e medidas de desempenho: 
Balanced Scorecard (BSC)  X X   
Demonstrativo de Fluxo de Caixa - DFC    X 
Economic Value Added (EVA)  X X   
Retorno sobre o Investimento   X   

Filosofias e modelos de gestão: 
Just in Time (JIT)  X   
Orçamento  X X   
Planejamento (Estratégico e Operacional)  X X   
  Modelos de gestão estratégica:   
Gestão Baseada em Atividades  X X   
Gestão Baseada em Valor (VBM)   X   
Planejamento Tributário    X  

        Quadro 2 -  Instrumentos de gestão pesquisados  
        Fonte: Adaptado de BORINELLI,  2006 

 
As técnicas estatísticas, utilizadas nesta pesquisa com a finalidade de testar as 

hipóteses formuladas neste trabalho, foram distribuídas da seguinte forma: (a) fez-se a análise 
descritiva dos dados; (b) foi realizada a validação das escalas utilizadas e (c) foram testadas as 
hipóteses a partir da utilização do tratamento estatístico Análise de Variância Multivariada 
(MANOVA), com a finalidade de analisar a relação entre as variáveis dependentes e o grupo 
de variáveis independentes, conforme Hair et al. (2009) e Field (2009) e o teste não 
paramétrico de Kruskal-Wallis, de acordo com Bruni (2009) e Field (2009). 

As cinco escalas propostas para identificar os estágios do ciclo de vida organizacional, 
bem como a escala para verificar se as organizações adotam os instrumentos de gestão, 
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passaram por um processo de validação, com a finalidade de avaliar a sua dimensionalidade, a 
sua confiabilidade e a sua convergência. A dimensionalidade foi testada por meio dos 
seguintes procedimentos estatísticos: (a) Análise fatorial exploratória dos componentes 
principais, para o qual foi considerando apenas os fatores ou dimensões que apresentaram 
autovalores iguais ou superiores a 1,0, indicando a unidimensionalidade da escala; (b) O 
Índice KMO, que determina a adequação da análise fatorial à amostra e para o qual o 
resultado desejável deve ser igual ou superior 0,7, sendo aceitáveis valores maiores ou iguais 
a 0,5, e os resultados com índices inferiores a 0,5 são considerados inaceitáveis; e (c) teste de 
esfericidade de Bartlett, cujo sig. deve tender a zero demonstrando que há correlação entre os 
itens. 

A confiabilidade foi medida por meio do Alfa de Cronbach, sendo considerados 
satisfatórios os resultados com índice mínimo de 0,7, porém em pesquisas exploratórias, o 
referido índice pode ser reduzido para 0,6 (HAIR et al.). A convergência foi verificada por 
meio do coeficiente de correlação p de Spearman. De acordo com o que estabelecem Hair et 
al. (2009) e Field (2009). 

Neste trabalho, os testes de hipótese foram aplicados por meio do tratamento 
estatístico Análise de Variância Multivariada (MANOVA). Justifica-se a utilização de 
estatísticas paramétricas neste trabalho, para a verificação da existência de relação entre os 
instrumentos de gestão e o ciclo de vida, tendo em vista que a amostra utilizada foi composta 
por um número de 51 observações, alcançando o mínimo exigido para tal propósito (BRUNI, 
2009; FIELD, 2009; HAIR et al., 2009).  

Para a realização dos procedimentos estatísticos, foram seguidos os passos da hipótese 
da MANOVA recomendados por Field (2009) e Hair et al. (2009): a) independência: as 
observações devem ser estatisticamente independentes; b) amostragem aleatória: os dados 
dever sem aleatoriamente selecionados; c) normalidade multivariada: as variáveis 
dependentes devem ter distribuição normal; d) homogeneidade das matrizes de variância-
covariância, entende-se que as variâncias e covariâncias de cada grupo devem ser 
aproximadamente iguais e as correlações entre as variáveis dependentes devem ser as mesmas 
em qualquer grupo; e) definição do nível de significância; f) cálculo da estatística Análise de 
Variância Multivariada utilizando SPSS; e) definição para aceitar e refutar a hipótese, sendo 
que duas situações devem ser consideradas: se Sig. ≥ 0,05: aceita a hipótese nula, de 
igualdade e inexistência de relação entre o uso dos instrumentos de gestão e os estágios do 
ciclo de vida organizacional; e sendo Sig < 0,05: aceita a hipótese alternativa, de desigualdade 
e confirmação da existência de relação entre o uso dos instrumentos de gestão e os estágios do 
ciclo de vida organizacional. O cálculo da estatística foi realizado no SPSS, utilizando um 
nível um nível de significância de 5%. 

O procedimento estatístico de Análise de Variância Multivariada (MANOVA) foi 
analisado com base nas significâncias das razões, por meio das quatro medidas estatísticas: 
Traço de Pillai, Lambda de Wilks, Traço de Hotelling e Maior Raiz de Roy. Observa-se ainda 
que, para realização dessa análise, o poder estatístico desejado deve ficar em uma faixa acima 
do valor 0,80. O referido poder é a probabilidade de um teste estatístico identificar um efeito 
se ele realmente existir, conforme entendimento de Hair et al. (2009, p. 324). 

A base de dados usada na seleção da amostra foi a lista de empresas cadastradas  nos 
sites e nas publicações das seguintes entidades: Federação das Indústrias do Estado da Bahia 
(FIEB), Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Estado da Bahia 
(ADEMI) e Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (SINDUSCON).  

Os dados foram tabulados no Google docs, e logo após foram submetidos a testes 
estatísticos com a utilização do aplicativo SPSS, sendo posteriormente analisados à luz do 
referencial teórico, para em seguida destacar as conclusões em relação aos resultados 
encontrados na pesquisa. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
4.1 Identificação dos Estágios do Ciclo de Vida Organizacional 

O questionário foi enviado para 330 empresas localizadas no Estado da Bahia e foi 
respondido por 51 organizações, correspondendo um retorno de 15,5%. A partir do retorno 
desses questionários, iniciou-se o mapeamento do ciclo de vida organizacional que foi 
realizado mediante a análise e a caracterização dos estágios: nascimento, crescimento, 
maturidade, renovação e declínio. As escalas de identificação dos estágios do ciclo de vida 
organizacional passaram por validação estatística  e a identificação dos estágios do ciclo de 
vida organizacional foi realizada tendo como base o modelo desenvolvido por Lester; Parnell; 
Carraher, (2003).  

Na identificação das dimensões existentes, em relação às afirmações propostas, para 
cada escala que identifica os estágios do ciclo de vida organizacional, verificou-se, por meio 
da análise fatorial, que as escalas não foram validadas pelos testes estatísticos aplicados, 
conforme valores visualizados na Tabela 1. Provavelmente pelo fato da amostra está com 
apenas 51 respondentes, quantidade mínima para aplicação dos testes estatísticos (HAIR et 
al., 2009).  
 
Tabela 1 – Resultados da validação das escalas pela análise fatorial 
Validação das Escalas KMO Bartlett Alfa de Cronbach 
Estágio nascimento 0,577 0,156  
Estágio crescimento 0,538 0,028 0,453 
Estágio maturidade 0,542 0,668  
Estágio renovação 0,615 0,003 0,601 
Estágio declínio 0,579 0,044 0,493 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

A  identificação dos estágios do ciclo de vida organizacional das empresas pesquisadas 
foi realizada de forma descritiva, tendo como base as respostas apresentadas pelos 
respondentes para as vinte variáveis que compõem os cinco constructos. Assim, para 
identificar os estágios do ciclo de vida das organizações, foram calculadas as médias das 
respostas para as quatro variáveis de cada escala, utilizando o programa estatístico SPSS.  

A identificação e classificação dos estágios do ciclo de vida das organizações 
pesquisadas foram realizadas a partir do cálculo da média de pontos de cada uma das cinco 
escalas, e a partir desse cálculo, identificou-se o estágio preponderante. O critério utilizado 
para identificar o estágio preponderante, foi o da maior média das cinco escalas. Por 
conseguinte, o estágio preponderante foi aquele estágio que apresentou a maior média de 
pontos em relação às médias das cinco escalas. 

De acordo com o Quadro 3, verificou-se que houve cinco agrupamentos, os quais 
foram distribuídos da seguinte forma: no grupo um, ficaram vinte e seis organizações 
identificadas no estágio nascimento; no grupo dois, ficaram seis organizações identificadas no 
estágio crescimento; no grupo três, ficaram cinco organizações no estágio renovação; no 
grupo quatro, ficaram sete organizações no estágio declínio e no grupo cinco, ficaram sete 
organizações sem definição de estágio. 

Nos casos em que a maior média foi igual para duas ou mais escalas, impossibilitando 
apontar qual foi o estágio preponderante, esta pesquisa optou por não definir o estágio 
preponderante e realizou o agrupamento destes dados em outro grupo com dados semelhantes, 
sem definição, conforme o Quadro 3. Nota-se que, de acordo com os critérios utilizados, não 
foram identificadas organizações no estágio maturidade. 
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Grupos Ocorrências Estágio preponderante 
 N = 51  
1 26 Nascimento 
2 6 Crescimento 
3 5 Renovação 
4 7 Declínio 
5 7 Sem definição 

Quadro 3 - Agrupamento dos estágios do ciclo de vida organizacional preponderantes 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

 
4.2 Identificação das Dimensões da Escala Instrumentos de Gestão 

No bloco de afirmações propostas para a mensuração do nível de utilização dos 
instrumentos de gestão pelas empresas, verificou-se, por meio da análise fatorial, a existência 
de quatro dimensões distintas, de acordo com o resultado apresentado na Tabela 2.  

 
Tabela 2 - Análise de componentes principais: instrumentos de gestão 

Fonte: Elaboração própria, 2010 

A análise dos coeficientes de correlação, que foi apresentada na Tabela 3, permite 
identificar os quatro agrupamentos constituídos a partir da matriz de componentes extraídos 
da análise fatorial para as afirmações formuladas. 

No primeiro agrupamento ou componente, sombreado na Tabela 3, no qual, foram 
incluídas as afirmações sobre a utilização dos instrumentos de gestão, B26 - Planejamento 
Estratégico, B27 - Orçamento, B29 - Balanced Scorecard (BSC), B30 - Gestão Baseada em 
Valor (VBM - Value Based Manangement) e B33 - Planejamento Tributário. 

No segundo agrupamento ou componente, sombreado na Tabela 2, no qual, foram 
incluídas as afirmações sobre a utilização dos instrumentos de gestão, B21 - Custeio por 
absorção, B23 - Custeio Meta (target costing), B24 - Custeio do Ciclo de Vida do Produto, 
B25 - Retorno sobre o Investimento (ROI), B35 - Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC). 

No terceiro agrupamento ou componente, sombreado na Tabela 3, no qual, foram 
incluídas as afirmações sobre a utilização dos instrumentos de gestão, B28 - Gestão Baseada 
em Atividades (ABM), B31 - Custeio Baseado em Atividades (ABC), B32 - Economic Value 

Autovalor Inicial 
Extração da soma dos 

quadrados 
Somas extraídas dos 

carregamentos dos quadrados 
Componente 

Total 
% de 

Variância 
% 

Acumulado 
Total 

% de 
Variância 

% 
Acumulado 

Total 
% de 

Variância 
% 

Acumulado 

1 6,003 42,882 42,882 6,003 42,882 42,882 3,663 26,165 26,165 

2 1,486 10,611 53,493 1,486 10,611 53,493 2,587 18,479 44,644 

3 1,211 8,648 62,141 1,211 8,648 62,141 2,199 15,705 60,349 

4 1,057 7,551 69,692 1,057 7,551 69,692 1,308 9,343 69,692 

5 ,913 6,521 76,213             
6 ,831 5,933 82,146             
7 ,662 4,731 86,877             
8 ,464 3,317 90,194             
9 ,349 2,491 92,685             
10 ,309 2,210 94,896             
11 ,265 1,893 96,788             
12 ,196 1,397 98,185             
13 ,137 ,975 99,160             
14 ,118 ,840 100,000             
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Added (EVA). 
No quarto componente, sombreado na Tabela 3, figura exclusivamente a afirmação 

que versa sobre a utilização do instrumento de gestão B34 - Just in Time (JIT). 
 
Tabela 3 - A análise dos coeficientes de correlação: instrumentos de gestão.  
matriz dos componentes rotacionada - Varimax    

Componentes 
 

1 2 3 4 
B26 ,840 ,174 ,194 ,256 

B27 ,848 ,059 ,150 ,081 

B29 ,655 ,267 ,402 ,152 

B30 ,759 ,181 ,184 -,252 

B33 ,521 ,185 ,141 ,315 

B21 ,105 ,759 ,057 ,035 

B23 -,001 ,776 ,041 ,020 

B24 ,460 ,635 ,243 ,289 

B25 ,582 ,583 ,264 -,064 

B35 ,361 ,622 ,093 ,114 

B28 ,332 ,102 ,790 ,097 

B31 ,354 ,272 ,633 -,394 

B32 ,103 ,045 ,863 ,171 

B34 ,158 ,142 ,112 ,868 

                                Fonte: Elaboração própria, 2010 

Em função da concentração dos pontos da escala nos três primeiros agrupamentos, 
optou-se por retirar da análise estatística a afirmação do quarto agrupamento, o componente 
B34, e utilizar as variáveis referentes aos três primeiros agrupamentos, os quais foram 
denominados: agrupamento um, instrumentos e modelos de gestão estratégica; agrupamento 
dois, instrumentos de mensuração e avaliação e agrupamento três, instrumentos de gestão 
inovadores. 
 
4.3 Validando a Escala Um: Instrumentos e Modelos de Gestão Estratégica 

De acordo com a Tabela 4, o Índice KMO apresentou resultado de 0,707, sendo este 
considerado desejável, indicando assim que a análise fatorial realizada é satisfatória. Foi ainda 
realizado o teste de esfericidade de Bartlett para testar a significância da correlação dos itens 
da escala. O resultado do nível de significância igual a 0,000 comprovou que a análise fatorial 
da escala pode ser considerada apropriada, sugerindo a existência de relações significativas 
entre os itens da escala. Em seguida foi analisada a confiabilidade da escala, por meio do Alfa 
de Cronbach, o  resultado encontrado foi igual a 0,858, atestando assim um alto grau de 
confiabilidade da escala utilizada. 
 
                 Tabela 4 – Resultados da validação da escala um pela análise fatorial 

KMO Bartlett Alfa de Cronbach N° de Items 
0,707 0,000 0,858 4 

                 Fonte: Elaboração própria, 2010 
 
Como os coeficientes não foram significativos apenas entre os itens da escala B30 e 

B33, analisou-se o comportamento do alfa de Cronbach, no caso de excluir um dos itens da 
escalas, verificando-se que, com a retirada do item B33, o Alpha de Cronbach aumentaria de 
0,849 para 0,858. Dessa forma, decidiu-se por retirar o item B33.  
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Por fim, foi analisada a validade de convergência da escala por meio da análise do 
Coeficiente ρ de Spearman, Tabela 5, visando identificar se os itens que medem a escala 
apresentam uma correlação razoavelmente alta entre si. Observa-se que, nesta análise, todos 
os coeficientes foram positivos e significativos, indicando a existência de forte correlação 
positiva entre os itens da escala, o que sugere a possibilidade do uso de tratamento estatístico 
para os itens da escala. 
 
                     Tabela 5 - Resultados das correlações cruzadas de Spearman: instrumentos e  
                      modelos de gestão estratégica 

 B26 B27 B29 B30 
Rô de 
Spearman 

    B26 
Coeficiente 1,000 ,753(**) ,634(**) ,551(**) 

 Sig. bi-caudal . ,000 ,000 ,000 

 N 51 51 50 48 

B27 Coeficiente ,753(**) 1,000 ,509(**) ,533(**) 

 Sig. bi-caudal ,000 . ,000 ,000 

 N 51 51 50 48 

B29 Coeficiente ,634(**) ,509(**) 1,000 ,515(**) 

 Sig. bi-caudal ,000 ,000 . ,000 

 N 50 50 50 47 

B30 Coeficiente ,551(**) ,533(**) ,515(**) 1,000 

 Sig. bi-caudal ,000 ,000 ,000  

 

  N 48 48 47 48 

                     ** Correlação é significativa ao nível de 0.01(bi-caudal) 
                     Fonte: Elaboração própria, 2010 
 
4.4 Validando a Escala Dois: Instrumentos de Mensuração e Avaliação 

De acordo com a Tabela 6, o Índice KMO apresentou resultado de 0,665, sendo este 
considerado aceitável, indicando assim que a análise fatorial realizada é satisfatória. Foi ainda 
realizado o teste de esfericidade de Bartlett para testar a significância da correlação dos itens 
da escala. Os resultados do nível de significância igual a 0,000 comprovam que a análise 
fatorial da escala pode ser considerada apropriada, sugerindo a existência de relações 
significativas entre os itens da escala. Em seguida foi analisada a confiabilidade da escala, por 
meio do Alfa de Cronbach,  o resultado encontrado foi igual a 0,796, atestando assim um alto 
grau de confiabilidade da escala utilizada. 
 
                 Tabela 6 – Resultados da validação da escala dois pela análise fatorial 

KMO Bartlett Alfa de Cronbach N° de Items 
0,665 0,000 0,796 3 

                 Fonte: Elaboração própria, 2010 

Como os coeficientes não foram significativos entre os itens B21 e B23, bem como 
entre os itens B25 e B35 da escala, analisou-se o comportamento do alfa de Cronbach, no 
caso de excluir um dos itens. Então, foi necessário escolher dentre os itens divergentes um de 
cada para ser retirado da escala. Assim, entre os itens B21 e o B23, foi escolhido para 
exclusão da escala o item B23, pois com a sua saída a confiabilidade da escala seria maior do 
que com a retirada do item B21. Critério semelhante foi adotado na retirada do item B35. 

Finalmente, foi analisada a validade de convergência da escala por meio da análise do 
Coeficiente ρ de Spearman, Tabela 7, visando identificar se os itens que medem a escala 
apresentam uma correlação razoavelmente alta entre si. Observa-se que, nesta análise, todos 
os coeficientes foram positivos e significativos, indicando a existência de forte correlação 
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positiva entre os itens da escala, o que sugere a possibilidade do uso de tratamento estatístico 
para os itens da escala. 
                          
                       Tabela 7 - Resultados das correlações cruzadas de Spearman: instrumentos 
                       de mensuração e avaliação 

 B21 B24 B25 
Coeficiente  1,000 ,300(*) ,403(**) 

Sig. bi-caudal . ,033 ,003 

B21 

N 51 51 51 

Coeficiente  ,300(*) 1,000 ,676(**) 
Sig. bi-caudal ,033 . ,000 

B24 

N 51 51 51 

Coeficiente  ,403(**) ,676(**) 1,000 
Sig. bi-caudal ,003 ,000 . 

Rô de 
Spearman 

B25 

N 51 51 51 

                        ** Correlação é significativa ao nível de 0.01(bi-caudal) 
                        * Correlação é significativa ao nível de 0.05(bi-caudal) 
                        Fonte: Elaboração própria, 2010 
 
4.5 Validando a Escala Três: Instrumentos de Gestão Inovadores 

De acordo com a Tabela 8, o Índice KMO apresentou resultado de 0,654, sendo este 
considerado aceitável, indicando assim que a análise fatorial realizada é satisfatória. Foi ainda 
realizado o teste de esfericidade de Bartlett para testar a significância da correlação dos itens 
da escala. Os resultados do nível de significância igual a 0,000 comprovam que a análise 
fatorial da escala pode ser considerada apropriada, sugerindo a existência de relações 
significativas entre os itens da escala. Em seguida foi analisada a confiabilidade da escala, por 
meio do Alfa de Cronbach,. O resultado encontrado foi igual a 0,728, atestando assim um alto 
grau de confiabilidade da escala utilizada. 

 
                 Tabela 8 – Resultados da validação da escala três pela análise fatorial 

KMO Bartlett Alfa de Cronbach N° de Items 
0,654 0,000 0,728 3 

                 Fonte: Elaboração própria, 2010 
 
Por fim, foi analisada a validade de Convergência da escala por meio da análise do 

Coeficiente ρ de Spearman, Tabela 9, visando identificar se os itens que medem a escala 
apresentam uma correlação razoavelmente alta entre si. 
                               
                        Tabela 9 - Resultados das correlações cruzadas de Spearman: instrumentos de  
                        gestão inovadores 

 B28 B31 B32 
Coeficiente 1,000 ,504(**) ,556(**) 

Sig. bi-caudal . ,000 ,000 

     B28 

N 50 49 47 

Coeficiente ,504(**) 1,000 ,380(**) 

Sig. bi-caudal ,000 . ,008 

B31 

N 49 50 48 

Coeficiente ,556(**) ,380(**) 1,000 

Sig. bi-caudal ,000 ,008  

Rô de Spearman 

B32 

N 47 48 48 
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                         ** Correlação é significativa ao nível de 0.01(bi-caudal) 
                         Fonte: Elaboração própria, 2010 
 
4.6 Ciclo de Vida Organizacional e Instrumentos de Gestão 

A proposta desta pesquisa foi verificar qual a relação que existe entre os estágios do 
ciclo de vida organizacional e os instrumentos de gestão utilizados pelos gestores das 
empresas baianas. Diante deste questionamento e com a finalidade para confirmar ou não a 
suposição aqui abordada, foi aplicado o teste de hipótese.  Para testar as hipóteses elaboradas 
para o presente trabalho, o primeiro passo foi identificar os estágios do ciclo de vida 
organizacional das empresas pesquisadas e logo em seguida, foi feita a identificação dos 
instrumentos de gestão utilizados pelas empresas. 

Para testar as hipóteses, os três agrupamentos configurados pela análise fatorial, que 
são compostos pelos constructos que identificaram os instrumentos de gestão utilizados pelas 
empresas, foram transformados em três variáveis denominadas dimensão um, dimensão dois e 
dimensão três. A referida transformação foi realizada por meio do software estatístico SPSS. 

O fator constituído pelo agrupamento realizado na Tabela 5 foi transformado na 
variável dimensão um, denominada de instrumentos e modelos de gestão estratégica. O fator 
constituído pelo agrupamento realizado na Tabela 7 foi transformado na variável dimensão 
dois, denominada de instrumentos de mensuração e avaliação. O fator constituído pelo 
agrupamento realizado na Tabela 9 foi transformado na variável dimensão três, denominada 
de instrumentos de gestão inovadores. 

 
Item Dimensão um -  Instrumentos e modelos de gestão estratégica 
B26 Planejamento Estratégico 
B27 Orçamento 
B29 Balanced Scorecard (BSC) 
B30 Gestão Baseada em Valor (VBM - Value Based Manangement) 
Item Dimensão dois -  Instrumentos de mensuração e avaliação 
B21 Custeio por absorção 
B24 Custeio do Ciclo de Vida do Produto 
B25 Retorno sobre o Investimento (ROI) 
Item Dimensão três - Instrumentos de gestão inovadores 
B28 Gestão Baseada em Atividades (ABM) 
B31 Custeio Baseado em Atividades (ABC) 
B32 Economic Value Added (EVA) 

Quadro 4 - Instrumentos de gestão que compõem as variáveis: Dimensão um, Dimensão dois e Dimensão três 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

 
Na aplicação do teste de hipótese, as variáveis Dimensão um, Dimensão dois e 

Dimensão três passaram a representar os instrumentos de gestão relacionados e identificados 
no Quadro 4.   

O teste de hipótese, com a finalidade de verificar a relação ou não dos instrumentos de 
gestão, com o grupo composto pelos estágios de ciclo de vida organizacional, foi realizado 
com o tratamento estatístico Análise de Variância Multivariada (MANOVA). Na aplicação do 
teste, a variável independente foi caracterizada pelos agrupamentos referentes aos estágios de 
ciclo de vida organizacional e as variáveis dependentes foram caracterizadas pelas três 
dimensões identificadas na análise fatorial e denominadas: a) dimensão um: instrumentos e 
modelos de gestão estratégica b) dimensão dois: instrumentos de mensuração e avaliação e c) 
dimensão três: instrumentos de gestão inovadores.  

Os resultados encontrados para o teste de normalidade relativo às três variáveis 
dependentes: dimensão um, sig. = 0,048, dimensão dois, sig = 0,000 e dimensão três, sig. 
0,088, a fim de verificar se a amostra teve uma distribuição normal ou não,  constatou-se que 
apenas a dimensão três  atendeu aos requisitos de normalidade. No entanto, de acordo com 
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Field (2009, p. 114), foi realizado outro teste de normalidade para as variáveis Dimensão um 
e Dimensão dois, dessa vez, incluindo o grupo de variáveis independentes, com a finalidade 
de verificar se a distribuição dos dados entre os grupos apresentou distribuição normal. Então, 
após a realização do novo teste, foi verificado que a variável Dimensão um apresentou sig. 
0,200 não significativo para o grupo das variáveis independentes e neste caso, também, 
passou a atender aos requisitos de normalidade e, assim, a variável Dimensão um pôde ser 
utilizada no teste estatístico da MANOVA. Enquanto que a variável Dimensão dois não 
atendeu aos requisitos de normalidade. 

Após a realização do teste de Box, sig. = 0,263,  e do teste de Levene para  dimensão 
um sig = 0,196 e para dimensão três sig. = 0,596, o próximo passo foi verificar, por meio do 
teste de hipótese, qual a relação entre o uso dos instrumentos de gestão e os estágios do ciclo 
de vida organizacional e para isso foram formuladas as hipóteses, nula e alternativa:  

a) H0: Não há relação entre o ciclo de vida das organizações e os instrumentos de 
gestão utilizados pelos gestores das empresas baianas; 

 b) H1: Há relação entre o ciclo de vida das organizações e os instrumentos de gestão 
utilizados pelos gestores das empresas baianas. 

De acordo com os resultados referentes à Análise de Variância Multivariada 
(MANOVA) apresentados na Tabela 10 e observando os valores informados na coluna grupo, 
a qual é de interesse e foi sombreada, constatou-se que o poder estatístico de teste ficou acima 
de 0,80, para as quatro medidas estatísticas: Traço de Pillai com, 0,893; Lambda de Wilks 
com, 0,921; Traço de Hotelling com, 0,942 e Maior Raiz de Roy com  0,977, demonstrando 
que o poder estatístico atingido pelo teste foi suficiente. O nível de significância estatística do 
referido teste foi estabelecido com um alfa de (α) de 5%. 
 
Tabela 10 - Testes multivariados d  

a. Estatística exata 
b. Calculado utilizando o alfa = 0,05 
c. A estatística é um limite superior sobre o F que gera um limite inferior para o  nível de significância 
d. Delineamento: intercepto + grupo 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

 
Continuando a análise dos dados apresentados na Tabela 10, na coluna grupo, 

sombreada, verificou-se que o resultado da MANOVA foi bastante significativo (sig. < 0,05) 
para as quatro medidas estatísticas: Traço de Pillai com sig. 0,015; Lambda de Wilks com sig. 
0,009; Traço de Hotelling com sig. 0,005 e Maior Raiz de Roy com sig. 0,001. Esses 
resultados indicaram que existem diferenças significativas entre os grupos (estágios do ciclo 
de vida) e as variáveis que representam os instrumentos de gestão. De modo que, rejeita-se a 
hipótese nula e aceita-se a hipótese alternativa, de desigualdade, demonstrando evidências de 
que há relação entre os estágios do ciclo de vida das organizações (grupos) e os instrumentos 
de gestão utilizados pelos gestores das empresas baianas, os quais são representados pelas 

Efeito Valor F Gl. da Hipótese Gl. do erro Sig. Poder observadob 

Traço de Pillai ,905 213,633 a 2,000 45,000 ,000 1,000 

Lambda de Wilks ,095 213,633 a 2,000 45,000 ,000 1,000 

Traço de Hotelling 9,495 213,633 a 2,000 45,000 ,000 1,000 

Intercepto 

Maior Raiz de Roy 9,495 213,633 a 2,000 45,000 ,000 1,000 

Traço de Pillai ,361         2,537   8,000 92,000 ,015 ,893 

Lambda de Wilks ,644 2,770 a 8,000 90,000 ,009 ,921 

Traço de Hotelling ,545        2,996 8,000 88,000 ,005 ,942 

Grupo 

Maior Raiz de Roy ,529 6,082 c 4,000 46,000 ,001 ,977 
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variáveis Dimensão um: B26 - Planejamento Estratégico, B27-Orçamento, B29 - Balanced 
Scorecard (BSC) e B30 - Gestão Baseada em Valor (VBM - Value Based Manangement) e 
Dimensão três: B28 - Gestão Baseada em Atividades (ABM), B31 - Custeio Baseado em 
Atividades (ABC) e B32 - Economic Value Added (EVA). 

A variável dimensão dois, que representa os instrumentos de gestão para mensuração e 
avaliação, obteve resultado muito significativo no teste de normalidade, com o valor de sig. 
0,000. Esse resultado confirmou que a amostra não preenchia os requisitos de normalidade, de 
forma que, não foi possível aplicar teste paramétrico. 

Diante da impossibilidade de aplicar teste estatístico paramétrico para a variável 
dimensão dois, a opção foi aplicar o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, que tem como 
finalidade verificar se K (K > 2) amostras independentes são originárias de populações com 
médias iguais. O referido teste foi aplicado para verificar qual a relação entre o uso dos 
instrumentos de gestão, representados na variável dimensão dois, e os estágios do ciclo de 
vida organizacional. 

Após a realização do teste estatístico de Kruskal-Wallis, passou-se a analisar os 
resultados encontrados e apresentados na Tabela 11. Dessa análise, verificou-se que o 
resultado da estatística teste, com o nível de sig. 0,433, não foi significativo, indicando que a 
amostra teve a origem em populações com médias iguais, e que não há diferenças 
significativas entre os grupos (estágios do ciclo de vida). De modo que, rejeita-se a hipótese 
alternativa (H1) e aceita-se a hipótese nula (H0) como verdadeira, de igualdade, demonstrando 
evidências de que não há relação entre os estágios do ciclo de vida das organizações (grupos) 
e os instrumentos de gestão representados na Dimensão dois: (a) Custeio por Absorção, (b) 
Custeio do Ciclo de Vida do Produto, (c) Retorno sobre o Investimento (ROI). 

 
                               Tabela 11: Estatística teste a,b 

 Dimensao2 

Qui-Quadrado 3,802 

gl. 4 

 Sig. ,433 
                               a. Teste Kruskal-Wallis 
                               b. Variável de agrupamento: grupo 
                               Fonte: Elaboração própria, 2010 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo da presente pesquisa foi investigar se existe relação entre os estágios do 
ciclo de vida organizacional e os instrumentos de gestão utilizados pelas empresas baianas.  

Analisando o resultado da MANOVA, verificou-se que o resultado foi bastante 
significativo, (sig. < 0,05), para as quatro medidas estatísticas: Esses resultados indicaram que 
existem diferenças significativas entre os grupos (estágios do ciclo de vida) e as variáveis que 
representam os instrumentos de gestão, apontando evidências de que há relação entre os 
estágios do ciclo de vida das organizações (grupos) e os instrumentos de gestão utilizados 
pelos gestores das empresas baianas. Os instrumentos de gestão foram referenciados pelas 
variáveis: dimensão um: B26 - Planejamento Estratégico, B27-Orçamento, B29 - Balanced 
Scorecard (BSC) e B30 - Gestão Baseada em Valor (VBM - Value Based Manangement) e 
dimensão três: B28 - Gestão Baseada em Atividades (ABM), B31 - Custeio Baseado em 
Atividades (ABC) e B32 - Economic Value Added (EVA). 

 Diante da impossibilidade de aplicar teste estatístico paramétrico para a variável 
dimensão dois, a opção foi aplicar o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, com a 
finalidade de testar as hipóteses. O resultado da estatística teste, com nível de sig. 0,433, não 
foi significativo, indicando que não há diferenças entres os grupos (estágios). De forma a 
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apontar evidências de que não há relação entre os estágios do ciclo de vida das organizações 
(grupos) e os instrumentos de gestão, representados na dimensão dois: B21 - Custeio por 
absorção, B24 - Custeio do Ciclo de Vida do Produto e B25 - Retorno sobre o Investimento 
(ROI). 

Portanto, as evidências empíricas encontradas neste trabalho de que existe relação 
entre os estágios do ciclo de vida das organizações e os instrumentos de gestão, podem ser 
corroboradas pelos trabalhos de Moores e Yuen (2001), Kallunki e Silvola (2008), Frezatti et 
al. (2009). 

Com a finalidade de caracterizar e identificar os estágios do ciclo de vida 
organizacional, esta pesquisa utilizou o modelo que foi desenvolvido por Lester, Parnell e 
Carraher (2003). Assim, sugere-se que as futuras pesquisas façam uso desse modelo, bem 
como, utilizar o modelo juntamente com outros, no sentindo de comparar os resultados e 
verificar qual o modelo explica melhor as mudanças ocorridas nas organizações, identificando 
os pontos fortes e pontos fracos de cada um.  

Além da identificação e da classificação das fases organizacionais, os pesquisadores 
podem fazer associações entre os estágios do ciclo de vida organizacional e outros 
instrumentos de gestão e, também, façam combinações com outros elementos gerenciais, 
como: o ambiente, as estratégias, o SCG,  os modelos de gestão e a cultura organizacional. 
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