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RESUMO 

Este trabalho inova ao estudar de forma integrada os relacionamentos entre diferentes aspectos 

do sistema de controle gerencial (percepção de benefícios, custo da utilização, intensidade do 

uso), diferentes dimensões das decisões (velocidade, eficácia e abrangência) e desempenho (não 

monetário e monetário). Um survey foi aplicado a 79 gerentes de lojas de uma organização de 

varejo, cujos resultados mostram que existe uma relação estatística positiva e significante entre 

a percepção de benefício dos relatórios gerenciais e a intensidade de seu uso, e que a intensidade 

de uso está positivamente associada a uma tomada de decisão mais veloz, eficiente e 

abrangente. Os resultados sugerem ainda que a maior velocidade de decisão está relacionada a 

melhores desempenhos financeiros, e que a maior abrangência da decisão está positivamente 

associada ao desempenho não financeiro e negativamente associada ao desempenho financeiro. 

 

Palavras-Chave: Uso; Decisões; Desempenho; Varejo. 

Área temática do evento: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

 

1 INTRODUÇÃO 

Embora a tipologia definida por Simons (1995) seja amplamente utilizada em pesquisas 

empíricas, como nos estudos de Henri (2006), Widener (2007), Bisbe e Otley (2004), Ferreira 

e Otley ( 2009), e também em estudos nacionais, como os de Aguiar, Frezatti e Pace (2009), 

Oyadomari et al. (2011), Nisiyama et al. (2012), nota-se que o principal foco dos estudos tem 

sido a alta direção, como nos estudos de Henri (2006), Bisbe e Malagueño (2009) ou ainda 

profissionais das áreas de finanças e controladoria como o de Widener (2007) e  Oyadomari et 

al. (2010).  

Ultimamente, porém, maior atenção tem sido dada a gestores operacionais, como se 

pode verificar nos trabalhos de Artz, Homburg e Rajab (2012) e Oyadomari et al. (2014). No 
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entanto, resta ainda uma lacuna na pesquisa faltando estudos que privilegiem a avaliação de 

profissionais em cargos mais operacionais e dentro de uma mesma empresa  

Um importante aspecto sobre o uso do sistema de controle gerencial está relacionado 

com a questão comportamental. Em um construto denominado Enabling Perception of MCS,  

pressupõe-se que os gestores utilizam mais intensamente o sistema de controle quanto mais 

sentem-se beneficiados pela utilização. Segundo Chapman e Kihn (2009), esse construto 

baseia-se em quatro princípios: i) trabalha com a inteligência do usuário em vez de substituí-la; 

ii) propicia que os processos possam ser desdobrados para identificar as causas; iii) permite a 

transparência interna dos processos pelos quais os usuários são responsáveis; iv) permite a 

transparência global, no que tange ao enquadramento desses processos no conjunto da 

organização, e ainda a flexibilidade, uma vez que possibilita atender aos critérios de cada 

membro, ao qual é facultada a possibilidade de se interromper o uso. 

Essa percepção de que existem benefícios na utilização do sistema de controle gerencial 

foi estudada também por Mahama e Cheng (2013) usando uma dimensão do Sistema de 

Controle Gerencial (SCG) que consiste no sistema de custos. Esses mesmos autores estudaram 

esse construto junto com o construto intensidade do uso. Dessa forma, seria esperado que os 

gestores operacionais que perceberam um benefício advindo da utilização do SCG o usassem 

de forma mais intensa, e, muito embora a informação provida pela contabilidade não seja a 

única base para a tomada de decisão (HALL, 2003), o fruto desse uso intensivo, numa 

perspectiva racional, garantiria uma maior eficácia na tomada de decisões. 

Considerando o recomendado por Chenhall (2003) a respeito do estudo de setores 

específicos, o presente trabalho acadêmico se detém sobre o setor de varejo, especificamente 

em uma cadeia de supermercados. A indústria do varejo tem como característica operar com 

uma margem operacional baixa 

 e com alta complexidade, exigindo uma gestão sofisticada de fenômenos, que inclui a 

gestão de preços e promoções, merchandising, programas de fidelização, marcas próprias, 

preço certo e políticas de devolução, categorias de produtos, comércio eletrônico, relações 

varejista-fabricante, variedade de produtos e rupturas, e a globalização, dentre muitos outros 

(ASSUNÇÃO; BELL, 2010). 

Gestores de lojas se situam em um nível hierárquico organizacional dotado de menor 

autonomia, mas ao mesmo tempo com maior foco nos resultados da loja da qual gerencia, assim 

utilizam menos partes do Sistema de Controle Gerencial, se atendo aos relatórios gerenciais 

disponibilizados para gestão rotineira. Assim considerando a afirmação de Frezatti (2006) de 

que os gestores utilizam apenas parte do SCG, como por exemplo os relatórios gerenciais, a 

seguinte questão de pesquisa é proposta: 

Quais são as relações existentes entre a percepção de benefícios, a intensidade do 

uso dos relatórios gerenciais, a tomada de decisão e o desempenho por gestores de 

uma rede de varejo? 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO DAS HIPÓTESES 

Os SCGs têm o propósito de influenciar o comportamento dos gestores a atingirem os 

objetivos organizacionais (MALMI; BROWN, 2008; MERCHANT; VAN DER STEDE, 

2007), mas uma questão crítica é avaliar como os gestores utilizam o SCG. Nesse sentido, 

Simons (1995) desenvolveu dois construtos, o uso diagnóstico e o uso interativo, mas que têm 

sido criticados na literatura por ser um construto mais focado na alta direção (BERRY et al. 

2009). 

Assim, uma questão ainda pendente refere-se ao uso por gestores operacionais, além do 

aspecto comportamental, ou seja, o modo como esses gestores se sentem estimulados a utilizar 

o SCG. Uma parte importante do SCG são os relatórios gerenciais (FREZATTI, 2006), por 

meio dos quais o sistema é operacionalizado, funcionando como um meio de comunicação para 
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os gestores acompanharem os resultados e tomarem as decisões. Geralmente, as percepções 

sobre eventos e objetivos influenciam o comportamento, sendo que percepções positivas estão 

associadas com maior comportamento favorável (MAHAMA; CHENG, 2013). 

A intensidade do uso dos relatórios gerenciais pelos gestores reflete a dedicação desses 

profissionais ao uso desses instrumentos, dado que é sabido que gestores têm atenção limitada 

(SIMONS, 1995). Isso no fundo é um dilema, dado que existem muitas informações facilitadas 

pelo processamento automatizado de informações, porém o tempo continua exíguo e agravado 

pela equipe enxuta.  

Diferentemente do estudo de Mahama e Cheng (2013), que mensuraram esse construto 

em termos de utilização para determinados fins, entende-se que a intensidade do uso está 

relacionada ao esforço desses gestores em dedicar tempo aos relatórios, assim optou-se em 

operacionalizar esse construto com base em Widener (2007). Consoante Mahama e Cheng 

(2013), declara-se a Hipótese H1: 

H1: Existe correlação positiva entre a percepção de benefícios do uso dos relatórios 

gerenciais e a intensidade do uso dos relatórios gerenciais. 

O uso dos relatórios gerenciais também tem um custo. Widener (2007), que estudou os 

benefícios e os custos do uso do SCG, afirma que monitorar múltiplos sistemas de controle 

requer grande atenção gerencial. Assim, os gerentes escolhem onde focar a atenção. Consoante 

a isso, declara-se a segunda hipótese: 

H2: Quanto maior a intensidade do uso dos relatórios gerenciais, maior o custo da 

atenção. 

O processo decisório foi apontado por Berry et al. (2009) como um emergente tema de 

pesquisa, mas principalmente voltado para decisões de investimentos. Alinhado com o perfil 

dos respondentes e do setor estudado, o setor de supermercados, este estudo é focado nas 

decisões operacionais, consoante o estudo de Oyadomari et al. (2014). Nota-se que alguns 

estudos têm focado as decisões em níveis operacionais, internacionalmente Artz, Homburg e 

Rajab (2012) estudaram a influência das decisões estratégicas em nível funcional, relacionado 

à área de Marketing, ao passo que em nível nacional Oyadomari et al. (2014) voltaram-se para 

os estudos das decisões pelos gestores hospitalares. 

Mas identificar somente quais tipos de decisões estão presentes nas rotinas gerenciais 

não seria suficiente para resolver a questão de pesquisa. Nesse sentido, o construto escolhido 

para estudo é a eficácia das decisões, o qual pode estar relacionado não com o processo 

decisório, mas com a medição de desempenho da decisão. Logo, o presente estudo está alinhado 

com a forma como se mede o desempenho proposta por Donaldson (2001), a qual entende que 

o desempenho é operacionalizado pelo grau de alcance dos objetivos organizacionais, o que 

pode ter algum viés na resposta, já que também foi medida com base na percepção do 

respondente.  

Um inventário baseado na literatura, mas não considerado exaustivo, das decisões no 

varejo é apresentado como segue: 

 Layout e disposição de produtos em loja 

A mudança de layout é rotineira no setor do varejo para estimular a compra por parte dos 

consumidores e o espaço físico é bastante disputado pelos fornecedores-fabricantes 

interessados em vender mais. Os estudos na área de varejo apontam para uma relação 

positiva com o desempenho (TOALDO et al., 2012). 

 Necessidade dos clientes 

Atender às necessidades dos clientes é crucial nesse setor, caracterizado por consumidores 

com grandes expectativas (GOMES et al., 2004). 

 Despesas 

A gestão de despesas em um setor caracterizado por alto volume de receitas, mas com baixas 

margens é considerado um fator crítico de sucesso  
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 Manutenção 

Um ambiente agradável para os clientes é considerado importante para o desempenho do 

varejo (TOALDO et al., 2012), e o funcionamento adequado dos PDVs também é 

considerado uma variável no fator de satisfação denominado serviço ao cliente (GOMES et 

al., 2004). 

 Publicidade e promoções 

Publicidade e promoções é um aspecto importante da gestão do varejo, isso porque é comum 

a distribuição de panfletos mostrando as diversas promoções promovidas pelos 

supermercados. 

 Desenvolvimento/treinamento dos funcionários da loja  

Consoante à visão baseada em recursos (BARNEY, 2007), os funcionários podem fazer 

diferença no desempenho de uma loja, pois quando em contato com o cliente podem causar 

uma boa ou má impressão junto a eles, influenciando no comportamento do cliente. Esse 

aspecto também foi bastante evidenciado nas entrevistas qualitativas realizadas numa loja, 

na qual o treinamento é um dos “mantras”. 

 Perdas 

As perdas operacionais e financeiras são significativas em relação ao lucro líquido do setor 

supermercadista e passaram a de fato ser gerenciadas de forma preventiva (MERLO et al., 

2011). 

 Estoques 

Segundo o estudo de Gomes et al. (2004), o consumidor espera que haja maior diversidade 

dos produtos que compõem o fator qualidade, porém, na perspectiva da organização, 

estoque em excesso significa maior investimento em capital de giro, o que prejudica a 

rentabilidade.  

 Preços 

Como é um setor caracterizado por baixas margens e sensível à flutuação dos preços, a 

gestão de preços se caracteriza como um item rotineiro e considerado parte do construto 

denominado valor por Gomes et al. (2004). 

 Segurança alimentar 

A segurança alimentar é um item que pode causar sérios danos à imagem dos 

supermercados, por envolver riscos aos consumidores. Na empresa estudada, esse aspecto 

foi reforçado principalmente por conta da intensificação da fiscalização por parte das 

autoridades sanitárias. 

 Procedimentos e rotinas 

A empresa enfatiza o cumprimento dos procedimentos e rotinas, e as rotinas são 

consideradas importantes em um setor caracterizado por um grande contingente de 

funcionários. Consoante Malmi e Brown (2008) procedimentos são um dos itens dos 

chamados controles administrativos. 

 Gestão de pessoas 

Com base em dados empíricos de quatro unidades de um varejo estabelecido na Finlândia, 

Jones et al. (2010) afirmam que a gestão de pessoas está associada positivamente com a 

produtividade.  

Somente tomar decisões talvez não seja suficiente, há que se destacar a velocidade das 

decisões. Nos últimos tempos a velocidade tem sido destacada como no que se denominou 

competição baseada no tempo, ou ainda na recente proposta de Kaplan e Anderson denominada 

Time Driven Activity Based Costing.  

Especialmente no varejo, em que um fato ocorrido no mês passado é considerado parte 

da história (conforme depoimento de um entrevistado), a questão da velocidade das decisões é 

fundamental. Dessa forma, se fundamenta a hipótese H3: 
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H3: Quanto maior a intensidade do uso dos relatórios gerenciais, maior a 

velocidade do processo decisorio. 

Para Huber (1990, p. 63), que propôs uma teoria sobre o uso de tecnologias de 

informação e os efeitos na qualidade da decisão, é razoável supor que a qualidade da decisão é 

fruto da qualidade da inteligência organizacional e do processo de decisão. Fundamentado em 

Huber (1990), declara-se a hipótese H4: 

H4: Quanto maior a intensidade do uso dos relatórios gerenciais, maior a eficácia 

da decisão. 

A abrangência das decisões é definida como um processo em que os decisores utilizam 

uma ampla lente, considerando múltiplos enfoques, múltiplos cursos de ação e múltiplos 

critérios de decisão (SIMONS; PELLEDE; SMITH, 1999, p. 663). Esse construto é importante,  

pois é esperado que, quanto maior o custo da atenção gerencial com o sistema, maior o impacto 

e maior a abrangência das decisões. Com base em Simons, Pellede e Smith (1999), fundamenta-

se a hipótese H5: 

H5: Quanto maior a intensidade do uso dos relatórios gerenciais, maior a 

abrangência da decisão. 

A Resources-Based View defende a ideia de que as diferenças de desempenho possam 

ser explicadas pelos recursos e pelas competências possuídas pela organização (BRITO; 

VASCONCELOS, 2004). Uma parte delas se operacionaliza pela eficácia das decisões e de 

acordo com Bisbe e Malagueño (2012), como resultado do alinhamento entre as estratégias e 

os esforços das unidades de negócio, o processo decisório pode se tornar mais efetivo, 

fundamentando-se a Hipótese H2. 

Espera-se que, quanto maior a velocidade, maior a eficácia e maior a abrangência das 

decisões, mais positivo seja o desempenho. Nesse sentido, o trabalho segue a relação proposta 

por Oyadomari et al. (2014), que estudaram como as decisões influenciam o desempenho, e 

naquele caso o construto desempenho foi subdividido em desempenho monetário e desempenho 

não monetário e esta hipótese é fundamentada no trabalho citado. Tendo isso como base, 

declaram-se as seguintes hipóteses: 

H6a: Velocidade do processo decisorio está associada positivamente com o 

desempenho não monetário.  

H6b: Velocidade do processo decisorio está associada positivamente com o 

desempenho monetário. 

H7a: Eficiência do processo decisorio está associada positivamente com o 

desempenho não monetário.  

H7b: Eficiência do processo decisorio está associada positivamente com o 

desempenho monetário. 

H8a: Abrangência do processo decisorio está associada positivamente com o 

desempenho não monetário.  

H8b: Abrangência do processo decisorio está associada positivamente com o 

desempenho monetário. 

 
2.3.3 Modelo teórico 

Na Figura 1, pode-se identificar o modelo teórico estruturado. 
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Figura 1 

 – Modelo teórico estrutural 

 
 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
A técnica de análise de dados é quantitativa, combinando dados obtidos por survey com 

dados históricos obtidos rotineiramente nas atividades de controle da empresa. 

 

3.1 A empresa estudada 

A empresa é considerada de grande porte e opera com diversos formatos de lojas. Possui 

um processo de planejamento financeiro de longo prazo e faz revisões anuais atualizando todas 

as variáveis (internas e externas). O primeiro ano do horizonte de longo prazo é a base para a 

elaboração do orçamento do ano seguinte.  

Há uma cultura muito forte de controle orçamentário e o sistema de recompensa é 

atrelado ao atingimento do orçamento. Observa-se que o processo orçamentário é a base do 

sistema de medição de desempenho, porém, analisando o desempenho financeiro de suas 

unidades de negócios, nota-se uma grande dispersão entre elas, seja entre unidades do mesmo 

formato de negócio ou ainda quando se compara o desempenho alcançado com o planejado.  

Além dos indicadores financeiros, existe também uma vasta gama de indicadores não 

financeiros que têm por objetivo ajudar os gestores na execução e no acompanhamento dos 

objetivos estratégicos. Embora a empresa não utilize um Balanced Scorecard para fazer o 

controle de execução estratégica, pode-se perceber que esses indicadores não monetários 

cobrem as quatro dimensões tradicionais do BSC de acordo com Kaplan e Norton (2004):  i) 

perspectiva de clientes, ii) interna, iii) pessoas e conhecimento e iv) financeira. 

 

3.2 Operacionalização dos construtos e desenho do questionário 

3.2.1 Percepção de benefícios do uso dos relatórios gerenciais de desempenho 

Como os sujeitos dessa pesquisa são gerentes de lojas, os quais têm pouca autonomia 

para definir orçamentos, optou-se, após as entrevistas realizadas, por utilizar o termo relatórios 

gerenciais de desempenho em lugar de usar o termo SCG, basicamente por se considerar que o 
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público-alvo são gestores de nível operacional. Mahama e Cheng (2013) utilizaram o construto 

Enabling Percepctions of Cost System Use seguindo a tradição de estudos anteriores em 

contabilidade gerencial, os quais utilizaram Performance Measurement Systems. A percepção 

de benefícios do uso dos relatórios gerenciais de desempenho foi operacionalizada com base  

 
Quadro 1 – Percepção de benefícios do uso dos relatórios gerenciais 

Eu sinto que o sistema de relatórios gerenciais de desempenho é desenvolvido com o objetivo... 

Assinale de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente) 

- de me ajudar a trabalhar de forma mais eficiente BEN1 

- de monitorar como eu cumpro os procedimentos corporativos (questão reversa) BEN2 

- de facilitar como eu lido com os problemas não previstos BEN3 

- de melhorar a visibilidade dos trabalhos pelos quais eu sou responsável BEN4 

- de assegurar a flexibilidade com a qual eu desempenho meu trabalho BEN5 

- de me ajudar a entender os processos mais amplos de minha empresa BEN6 

Fonte: Adaptado de Mahama e Cheng (2013).  

 

 

3.2.2 Intensidade do uso dos relatórios gerenciais de desempenho 

A intensidade do uso dos sistemas de custos para gestão de custos foi utilizada por 

Mahama e Cheng (2013), porém a operacionalização estava focada na finalidade do sistema de 

custos e nas assertivas. Dessa forma, optou-se por utilizar a operacionalização do construto uso 

interativo utilizada por Widener (2007), a qual pode ser entendida como intensidade do uso, em 

função da forma como a questão foi proposta, tal como se pode constatar no Quadro 2. 
 

Quadro 2 – Intensidade do uso  

Indique o grau de concordância com as afirmações sobre os relatórios gerenciais de desempenho. Assinale 

de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente) 

Dedico especial atenção aos relatórios gerenciais INT1 

Utilizo os relatórios para envolver os subordinados na análise de oportunidades INT2 

Utilizo especialistas para entender os relatórios gerenciais (questão reversa) INT3 

Dedico pouca atenção diária aos relatórios gerenciais INT4 

Fonte: Adaptado de Widener (2007), questão 13.  

 

 

3.2.3 Custo da atenção 

O custo da atenção dos gerentes foi operacionalizado com base em Widener (2007). 

 

Quadro 3 – Custo da atenção dos gerentes 

Indique o grau em que as seguintes afirmações descrevem seu trabalho como gerente. 

Assinale de 1 (não descreve) a 7 (descreve muito) 

 

Os relatórios gerenciais me ajudam a focar a atenção nas questões críticas ATE1 

Os relatórios gerenciais viabilizam e efetivam efetivamente meu tempo ATE2 

Os relatórios gerenciais reduzem a necessidade de eu ter que monitorar constantemente as 

atividades 

ATE3 

Sem os relatórios gerenciais, minha atenção como gestor poderia ser mais dispersada ATE4 

 

3.2.4 Eficácia das decisões 

A operacionalização desse construto levou em conta três aspectos: i) a especificidade 

do setor estudado, o varejo de supermercados; ii) o perfil do respondente e a autonomia para 

tomada de decisões e iii) parte foi feita com base na literatura de varejo e parte com base nas 
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entrevistas qualitativas, na fase do desenho da pesquisa. Considerou-se o horizonte de três 

meses, pois as atividades gerenciais do varejo são bastante dinâmicas e também uma alternativa 

do tipo “não se aplica” foi colocada, já que é possível que alguma decisão não tenha sido tomada 

nesse horizonte. Assim, foi formulada a questão apresentada na Tabela 4.  
 

Quadro 4 – Eficácia das decisões 

Assinale se os resultados das decisões tomadas (nos últimos três meses) sobre os itens abaixo foram de (1) 

muito abaixo dos objetivos esperados a (6) muito acima dos objetivos esperados ou ainda se não se aplica 

Layout e disposição de produtos em loja 

Necessidades dos clientes 

Despesas 

Manutenção 

Publicidade e promoções 

Desenvolvimento/treinamento dos funcionários da loja 

Perdas 

Estoques 

Preços 

Segurança alimentar 

Procedimentos e rotinas 

Gestão de pessoas 

 

A operacionalização foi feita com base na média. 

 

3.2.5 Velocidade das decisões 

Baum e Wally (2003) abordaram este aspecto relacionando-o com o desempenho das 

firmas. Assim, em relação às variáveis descritas na Tabela 4 foi questionado o tempo gasto nas 

decisões, consoante a Tabela 5: 
 

Tabela 5 – Tempo gasto nas decisões 

Depois de um mês 1 

No mesmo mês 2 

Na mesma semana 3 

No mesmo dia 4 

No mesmo momento 5 

 

3.2.6  Abrangência das decisões 

O construto foi operacionalizado pela seguinte assertiva, descrita na Tabela 6.  

Tabela 6 – Abrangência das decisões 

Em relação às afirmativas abaixo, indique o grau de ocorrência que representa seu comportamento, 

graduando-o de (1) muito raramente a (5) muito frequentemente) 

 

Eu analiso detalhadamente os prós e contras de cada alternativa de decisão  ABR1 

Eu utilizo sempre mais que um critério para eliminar as alternativas de decisão  ABR2 

Eu pondero atribuindo pesos a cada uma das alternativas  ABR3 

 

3.2.7 Desempenho não monetário 

O desempenho não monetário foi operacionalizado conforme a Tabela 7.  
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Tabela 7 – Desempenho não monetário 

Atendimento DES1 

Limpeza DES2 

Rapidez nos caixas DES3 

Disponibilidade de produtos DES4 

  

3.2.8 Desempenho monetário 

O desempenho monetário foi operacionalizado pelas seguintes variáveis. 

Tabela 8 – Desempenho monetário 

Crescimento de vendas DES5 

Margem bruta DES6 

Total de despesas DES7 

Investimento em capital de giro DES8 

 

3.3 Pré-teste 

O pré-teste do questionário foi feito com um pesquisador doutor, com experiência em 

pesquisas do tipo survey, um diretor financeiro, e dois diretores de operações da empresa 

estudada. As recomendações dos avaliadores foram relacionadas à terminologia adotada e à 

ordem das questões, as quais foram úteis para adequar o questionário. 

 

3.4 População e amostra 

O universo pesquisado é o total de lojas de varejo da organização estudada, por 

limitações de mudanças ocorridas na base de lojas em função de inaugurações, encerramentos, 

reformas, conversões de um formato para outro, limitou-se esse universo a um número próximo 

de 380 unidades. O questionário foi disponibilizado por meio de um sistema na internet e o 

convite foi feito por e-mail, pelo diretor regional. 

  A coleta de dados iniciou-se em 19 de novembro de 2013 e finalizou-se em 20 de 

janeiro de 2014. 87 respostas foram recebidas, mas 8 foram descartadas por não estarem 

completas, restando 79 respostas válidas.  

 

3.5 Análise quantitativa 

A primeira análise foi visual, de forma a verificar possíveis vieses nas respostas, não 

tendo sido encontrada nenhuma resposta que devesse ser invalidada. 

3.5.1 Análise fatorial confirmatória e exploratória 

Os seguintes passos foram realizados: 

1. Análise da estatística descritiva. 

2. Substituição dos missing values (como não se aplica ou não respondeu) usando o SPSS – 

método regressão. 

3. Testes de normalidade Kolmogorov-Smirnov. 

4. Análise fatorial. 

5. Exclusão dos itens de baixa carga. 

6. Alguns construtos foram operacionalizados pela soma dos itens e calculada a média. 

 

3.5.2 Métodos de estimação em modelagem de equação estrutural 

Smith e Langfield-Smith (2004) indicam o método de estimação Partial Least Square 

(PLS) como uma alternativa para amostras menores. Bisbe et al. (2007) também recomendam 

o PLS como método de estimação, principalmente para lidar com construtos formativos e 

construtos multidimensionais, portanto o PLS é bastante apropriado para as pesquisas em 
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contabilidade gerencial caracterizadas pela pequena quantidade de respondentes e foi o 

utilizado nesta pesquisa. 

 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Modelo de equações estruturais 

O modelo de equações estruturais (SEM) por meio da técnica dos mínimos quadrados 

parciais (PLS) foi utilizado para testar as hipóteses declaradas. O modelo assume duas variáveis 

independentes: desempenho qualitativo e desempenho financeiro. O resultado do modelo com 

indicadores, construtos e resultados se apresenta a seguir. 
 
Figura 2 – Resultado do modelo com indicadores 

 
 

 

Na Tabela 1 são apresentados  

 

Tabela 1 – Average variance extracted (AVE), reliability, and correlations from PLS model 

 AVE Composite 

Reliability 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1) Benefícios 0.732 0.916 0.856       

(2) Intensidade 0.683 0.863 0.273 0.826      

(3) Atenção 0.743 0.853 0.385 0.661 0.832     

(4) Velocidade - - -0.002 0.322 0.325 -    

(5) Eficácia - - 0.282 0.466 0.419 0.119 -   

(6) Abrangência 0.664 0.856 0.189 0.322 0.330 0.267 0.461 0.815  

(7) Desempenho 

Não Monetário 

- - 0.385 0.087 0.046 0.065 0.169 0.278 F 

(8) Desempenho 

Monetário 

- - -0.141 0.111 -0.067 0.167 -0.109 -0.159 -0.003 

Nota: Diagonal elements are the square roots of the AVE statistics. Off-diagonal elements are the correlations between the 

latent variables calculated in PLS. 
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Na Tabela 2 são apresentados o Modelo Estrutural, os coeficientes, o R quadrado e o Teste t 

 
Tabela 2 – PLS structural model: independent variables 

Dependent 

variables 

Independent variables      

 Benefícios Intensidade Atenção Velocidade Eficácia Abrangência R2 

Intensidade 0.273**      0.075 

Atenção  0.661**     0.437 

Velocidade  0.191* 0.199*    0.126 

Eficácia  0.466**     0.217 

Abrangência  0.328**     0.104 

Desempenho 

Monetário 

   -0.010 0.050 0.257* 0.079 

DesempenhoNão 

Monetário 

   0.225** -0.043 -0.199* 0.074 

n = 76. Each cell reports the path coefficient (t-value). Blank cells indicate that the path was not hypothesized within the model 

(one-tail tests). 

* p < 0.10 (one-tailed). 

** p < 0.05. 

 

Os resultados estatísticos mostram que existe uma relação estatística positiva e 

significante entre a percepção de benefício dos relatórios gerenciais e a intensidade de seu uso 

(β=0.273, p<0.05). Também é possível observar que a intensidade de uso está positivamente 

associada a uma tomada de decisão mais veloz, eficiente e abrangente. Os resultados sugerem 

ainda que a maior velocidade de decisão está relacionada a melhores desempenhos financeiros 

(β=0.225, p<0.05) e que a maior abrangência da decisão está positivamente associada ao 

desempenho não financeiro (β=0.257, p<0.10) e negativamente associada ao desempenho 

financeiro (β=-0.199, p<0.10). 

 

4.2 Discussão dos resultados das equações estruturais 

Os resultados são importantes, pois confirmam boa parte das hipóteses declaradas com 

base na literatura relativa ao nível de significância de 5%. Para o interesse dos práticos e 

especialmente para os profissionais da organização estudada, os resultados sugerem que a 

empresa deve investir na divulgação dos benefícios do uso dos relatórios gerenciais, 

considerando que muitos dos gestores têm uma experiência relativamente pequena na 

organização, especialmente por meio de treinamento. 

Os resultados também são importantes, pois indicam que no varejo a velocidade e a 

eficácia das decisões são afetadas pela percepção de benefícios do uso dos relatórios, a qual 

está positivamente associada com a intensidade do uso, e que, por fim, a velocidade da tomada 

de decisões está associada positivamente com o desempenho financeiro. Essa associação parece 

confirmar que no varejo, caracterizado por intensa concorrência, a rapidez na tomada de 

decisões, no tocante a preços, mix, layout, pessoas e processos, dentre outros, faz a diferença 

em termos de desempenho. 

Quanto aos efeitos no desempenho não monetário, nem a velocidade nem a eficácia das 

decisões alteram essa variável, porém os resultados mostram que uma maior abrangência 

(quando o gestor analisa os prós e contras de cada caminho, utiliza mais que um critério, faz 

uma ponderação antes de decidir) produz um efeito positivo no desempenho não monetário 

medido pela satisfação dos clientes, disponibilidade de produtos, engajamento de pessoal, 

limpeza e rapidez no caixa. Isso pode ocorrer pois lidar com questões que envolvem pessoas e 
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clientes pode requerer um processo decisório mais elaborado. Assim organizações de varejo 

devem combinar métodos que privilegiem a velocidade mas também a abrangência. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo se propôs a verificar as relações existentes entre percepção de benefícios do 

uso dos relatórios gerenciais, processo decisório e desempenho, e também a identificar 

diferenças na forma do uso dos relatórios tendo em vista diferentes características dos gerentes 

de uma rede de varejo. 

O estudo inova ao focar no uso dos relatórios gerenciais, uma vez que os gerentes das 

lojas ou unidades de negócio utilizam-nos como ferramenta diária de gestão. Outra inovação 

diz respeito à abrangência de diversos construtos,  até então não estudados de forma conjunta 

na literatura de contabilidade gerencial, como a eficácia e a velocidade das decisões. 

Os principais resultados mostram que a organização estudada deve investir mais em 

treinamento e padronização dos relatórios gerenciais, pois isso afeta positivamente a utilização 

desses instrumentos pelos gerentes e se traduz em decisões mais velozes e eficazes, com 

reflexos positivos no desempenho. 

Mesmo em um setor caracterizado pela velocidade, o estudo mostra que há uma 

associação positiva entre percepção de benefícios do uso, intensidade do uso e atenção dada 

pelos gerentes aos relatórios, indicando que esses relatórios auxiliam o processo decisório e, 

portanto, não são considerados como mera obrigação gerencial. 

As principais limitações do estudo dizem respeito à amostra, que focou apenas uma 

empresa e, portanto, esses resultados não podem ser generalizados para o segmento de varejo 

como um todo. Outra limitação está relacionada à mensuração das variáveis, pois estas foram 

obtidas por percepção, muito embora o estudo utilize como variável dependente os dados 

internos da empresa. 
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