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RESUMO 

O estudo objetiva verificar a influência do desenho dos sistemas de controle gerencial (SCG) 

no desempenho de tarefas mediado pela aprendizagem organizacional. O desenho do SCG foi 

analisado a partir das características das informações de escopo, tempestividade, agregação e 

integração. Para o construto de aprendizagem organizacional, considerou-se as dimensões de 

distribuição de informação e memória organizacional. Uma pesquisa de levantamento foi 

realizada com gestores de empresas, selecionados pela rede social LinkedIn e a amostra 

compõe-se dos 165 respondentes do instrumento de pesquisa. Na análise dos dados 

utilizaram-se estatísticas descritivas e para testar as hipóteses aplicou-se a técnica de 

Modelagem de Equações Estruturais (SEM). Os resultados evidenciaram que o desenho do 

SCG influencia positivamente na aprendizagem organizacional, sendo que a tempestividade é 

a característica que apresenta maior associação. Além disso, as características de escopo e 

tempestividade influenciam diretamente no desempenho de tarefas. A aprendizagem 

organizacional medeia parcialmente a relação do desenho do SCG com o desempenho dos 

gestores. Os resultados reforçam que a concepção de um SCG com informações rápidas, 

atuais e que contemple tanto informações financeiras como não financeiras refletem no 

desempenho. O uso extensivo da informação disponibilizada no sistema e compartilhamento 



 

 

de informações contribuem para o êxito das tarefas. Conclui-se que o desenho do SCG 

influencia diretamente e indiretamente o desempenho de tarefas por meio da aprendizagem 

organizacional. 

 

Palavras-chave: Desenho dos sistemas de controle gerencial; Aprendizagem organizacional; 

Desempenho de tarefas.  

 

Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

1 INTRODUÇÃO 
Os Sistemas de Controle Gerencial (SCG) têm evoluído ao longo dos anos (Chenhall, 

2003) e são utilizados nas organizações para assegurar que o comportamento dos empregados 

tenha congruência com as estratégias e objetivos organizacionais (Merchant & Van der Stede, 

2007). Para Malmi e Brown (2008), os SCG consistem em meios, sistemas, mecanismos que 

os gestores utilizam para garantir que o comportamento dos funcionários (ou alguma outra 

parte relevante, como uma organização colaboradora) seja consistente com os objetivos e 

estratégia da organização.  

Neste aspecto, pesquisas teórico-empíricas tem sido realizadas com o intuito de 

compreender os reflexos dos SCG no desempenho organizacional (Dess, & Robinson, 1984; 

Ghalayini & Noble, 1996; Ittner & Larcker, 1997; Bourne, Kennerley & Franco-Santos, 

2005Meier & O’Toole, 2012; Waal, 2010; Triantafylli & Ballas, 2010; David S. Bedford, 

2015); desempenho gerencial (Frucot, & Shearon, 1991; Kren, 1992; Ghalayini & Noble, 

1996; Appelbaum, St-Pierre & Glavas, 1998); desempenho orçamentário (Chua, Kog, Loh, & 

Jaselskis, 1997; King, Clarkson, & Wallace, 2010); desempenho de tarefas (Borman & 

Motowidlo, 1993; Bonner, Hastie, Springle & Young, 2000; Kathuria e Davis, 2001; 

Motowidlo & Van Scotter, 1994;; Mahama & Cheng, 2012; Rompho & Siengthai, 2012), e 

desempenho no trabalho (Chong & Johnson, 2007). 

Todavia, esta relação ainda carece de pesquisas em decorrência da existência de 

resultados por vezes dissonantes. Henri (2006), por exemplo, examinou as relações entre o 

uso de sistemas de controle de gestão (MCS) e as capacidades organizacionais. Mais 

especificamente, o estudo centrou-se no uso diagnóstico e interativo de um aspecto do SCG, 

(sistemas de medição de desempenho) e quatro capacidades que levam a escolhas estratégicas 

(orientação ao mercado, empreendedorismo, inovação e aprendizado organizacional). Já 

Widener, S. K. (2007) utilizou as alavancas da estrutura de controle para explorar os 

antecedentes dos custos dos sistemas de controle em termos de consumo de recursos limitados 

(ou seja, atenção da gerência) e benefícios (isto é, aprendizado).  

O cenário que engloba as pesquisas com mediação, moderação ou relações indiretas 

também configuram-se como um ambiente ainda fértil para pesquisas, devido suas 

características específicas de estudo. Tal panorama é observado em âmbito nacional, como os 

estudos que examinaram relações existentes entre características organizacionais, dimensões 

latentes do comprometimento organizacional e desempenho das organizações. Em âmbito 

internacional destacam-se os estudos de Feng, Cai, Wang & Zhang (2015), que investigaram 

como a relação entre sistemas de gestão ambiental e desempenho financeiro é moderada pela 

mudança de custo, intensidade competitiva e sua interação, baseando-se na Teoria da 

Contingência e uma perspectiva interacional. Rompho & Siengthai (2012) verificaram a 

relação entre um sistema de medição de desempenho (PMS) e aprendizagem organizacional 

(OL) e o impacto na construção de capital humano, e concluíram que a aprendizagem 

organizacional medeia a relação entre a coerência dos sistemas de medição do desempenho e 

as competências relacionadas com o trabalho. 



 

 

O presente estudo, focaliza no efeito mediador da aprendizagem organizacional na 

relação entre o desenho do SCG o desempenho das tarefas, o qual pode ser definido como a 

eficácia com que os indivíduos desempenham atividades que contribuem para o núcleo 

técnico da organização, seja diretamente ou indiretamente (Borman & Motowidlo, 1993). 

Tem havido uma tendência para se concentrar apenas em aspectos específicos do 

desempenho, em oposição à adoção de uma abordagem mais abrangente e holística, devido as 

contribuições que um aprofundamento das variáveis traz à literatura. 

Neste sentido, algumas pesquisas entre SCG e aprendizagem já foram realizadas 

(Simons, 1990, 1991; Kloot (1997); Batac & Carassu, 2009). Contudo, a relação com o 

desempenho das tarefas não fora objeto de análise. Outro aspecto a ser observado, é que o 

SCG pode ser analisado sob duas dimensões: desenho e uso Ferreira e Otley (2009). Wee, 

Foong, Tse (2014) relacionaram o desenho e o uso de SCG com a aprendizagem 

organizacional. Dentre os achados, tanto o desenho como o uso de SCG apresentaram relação 

positiva, com maior ênfase para o uso. Percebe-se que o uso diário do SCG proporciona 

prática, agilidade e aprendizagem organizacional aos seus usuários, com maior domínio das 

operações da empresa, em um ambiente competitivo e em constante modificação, conforme as 

exigências do mercado. Neste sentido, aprimorar o desenho de SCG é válido para cumprir 

com as rotinas da empresa, superar novos desafios estabelecidos pelo mercado e implantar as 

melhorias advindas da aprendizagem organizacional obtidas pelo uso contínuo do SCG.  

Chenhall e Morris (1986) apresentam características de informações que estão 

associadas ao SCG em termos de utilidade percebida pelo indivíduo. Estas características 

como de escopo, tempestividade, nível de agregação e integração de informações, foram 

analisadas posteriormente na pesquisa de Wee, Foong, Tse (2014) que classificaram tais 

características como alinhadas ao desenho de SCG. 

Para esta pesquisa, essas características de informações são percebidas como 

representativas para a aprendizagem organizacional e para o desempenho de tarefas realizadas 

pelos indivíduos na organização. Neste sentido, conjectura-se que o desenho do SCG, 

representado pelas quatro características informacionais: escopo, tempestividade, agregação e 

integração, possa gerar um maior desempenho nas tarefas do indivíduo, caso a empresa 

incentive a aprendizagem organizacional por meio da distribuição de informações e da 

memória organizacional. Assim, tem-se a seguinte questão de pesquisa: Qual a influência do 

desenho (escopo, tempestividade, agregação e integração) dos sistemas de controle gerencial 

no desempenho de tarefas mediado pela aprendizagem organizacional (distribuição de 

informação e memória organizacional)? Assim, objetivo do estudo é verificar a influência do 

desenho dos sistemas de controle gerencial no desempenho de tarefas mediado pela 

aprendizagem organizacional. 

Portanto, esta pesquisa tem como propósito aprofundar-se em um recorte do desenho 

do SCG baseado nas características: escopo, tempestividade, agregação e integração das 

informações. Variáveis estas, evidenciadas nos estudos de Chenhall e Morris (1986), estando 

alinhadas a eficiente tomada de decisão pelo indivíduo na organização, e que avaliam o seu 

desempenho pessoal na tarefa realizada na empresa. A partir de um modelo teórico que 

pretende avançar nas pesquisas sobre o tema, os efeitos indiretos e totais podem ajudar a 

responder a questões importantes que não são abordadas pela análise dos efeitos diretos 

(Shields, Deng & Kato, 2000).  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO E HIPÓTESES 

2.1 Sistemas de Controle Gerencial e Aprendizagem Organizacional 

Os Sistemas de Controle Gerencial (SCG) são geralmente percebidos como 

instrumentos auxiliadores na implementação de estratégias (Simons, 1991). Considerando-se 



 

 

que a informação fornecida por um SCG pode ser caracterizada como uma porta de entrada 

para a aprendizagem organizacional, o desenho de um SCG pode ter implicações diretas na 

aprendizagem organizacional. O desenho do SCG pode ser então pautado nos termos de suas 

características informacionais (Wee, Foong, & Tse, 2014). 

Ao utilizar os SCG de forma interativa, os gestores podem orientar a aprendizagem 

organizacional e, assim, influenciar o processo de elaboração de estratégias da empresa. Por 

outro lado, ao utilizar sistemas de controle de forma interativa e diagnóstica, os gestores 

podem sinalizar onde a atenção e a aprendizagem organizacional devem ser pontuadas e então 

focadas (Simons, 1991). Assim, tanto o desenho quanto o uso do sistema de controle 

gerencial podem facilitar a aprendizagem organizacional necessária durante os períodos de 

mudança ambiental (Kloot, 1997). 

Para facilitar a aprendizagem organizacional, um SCG precisa ser projetado com a 

habilidade de coletar e disseminar informações relevantes aos indivíduos em tempo hábil. No 

entanto, para que a aprendizagem organizacional efetivamente ocorra é necessário mais que 

um SCG bem projetado. Isto, devido às formas pelas quais um SCG é utilizado por diferentes 

membros da organização, que pode ter impactos significativos nas atividades de 

aprendizagem organizacional (Wee, Foong, & Tse, 2014). O papel da organização quanto ao 

processo de aprendizagem é criar programas de formação e educação alinhados com sua visão 

estratégica. Mudanças organizacionais estratégicas que não são apoiadas por treinamento 

rigoroso e iniciativas educacionais se tornam mais difíceis, senão impossíveis de se 

implementar, resultando até em fracassos (Appelbaum, St-Pierre, & Glavas, 1998). As 

práticas organizacionais são modificadas quando erros são detectados e a correção desses 

erros confirma que um processo de aprendizado organizacional ocorreu (Batac & Carassu, 

2009).  

A aprendizagem organizacional exerce efeitos sobre os padrões de comportamento 

dentro da organização e os sistemas de controle parecem estar entre os principais fatores que 

encorajam os processos de aprendizagem organizacional (Batac & Carassu, 2009). Huber 

(1991) destaca a existência de quatro construções integralmente ligadas à aprendizagem 

organizacional: 1) aquisição de conhecimento, 2) distribuição de informação, 3) interpretação 

de informação e 4) memória organizacional. Estas construções também podem ser ligadas a 

processos encontrados nos sistemas de controle gerencial. O foco do presente estudo é sobre 

duas dessas construções; a distribuição de informação e a memória organizacional. 

De acordo com a conceituação de Huber (1991) a distribuição da informação é 

determinante tanto da ocorrência como da abrangência da aprendizagem organizacional. Com 

relação à ocorrência de aprendizagem organizacional, esta geralmente desenvolve "novas" 

informações, reunindo itens de informação que partem de outras unidades organizacionais. 

Evidencia-se a ideia de que a distribuição de informações leva a uma aprendizagem 

organizacional mais ampla, exceto pelos sistemas que rotineiramente indexam e armazenam 

informações "duras", pois a partir deles as organizações tendem a ter apenas sistemas fracos.  

A construção da memória organizacional por sua vez, é necessária para a ideia de 

aprendizagem organizacional. Pode-se dizer que esta memória organizacional é “o meio pelo 

qual o conhecimento é armazenado para uso futuro”. Para demonstrar ou utilizar o 

aprendizado, o que foi aprendido deve ser armazenado na memória e então trazido da 

memória.  Assim, os processos básicos que contribuem para a ocorrência, abrangência e 

profundidade do aprendizado organizacional dependem da memória organizacional. (Huber, 

1991, p.90) 

Wee, Foong, & Tse (2014) examinaram os efeitos de dois aspectos do SCG na 

aprendizagem organizacional, o desenho e o uso. Tanto o desenho como o uso de um SCG 

estiveram positivamente associados a níveis de atividades de aprendizagem organizacional 



 

 

nas organizações estudadas, no entanto, a associação entre o uso de SCG e a aprendizagem 

organizacional apresentou-se mais forte do que entre o desenho de SCG e o aprendizado 

organizacional. 

Alguns sistemas de controle variados, como informações contábeis apropriadas, 

sistemas de avaliação de desempenho ou programas de melhoria de qualidade, parecem, 

permitir a aprendizagem generativa (Batac & Carassu, 2009). Em análise de duas cidades 

Australianas, Kloot (1997) associa os sistemas de controle aos estágios do processo de 

aprendizagem, procurando acima de tudo ilustrar o papel dos sistemas de controle nesta 

aprendizagem generativa (move-se para novas formas e estruturas) que acredita-se ser a única 

maneira de responder às mudanças no ambiente. A conclusão do estudo são numerosos 

sistemas de controle que permitem o aprendizado de nível superior. Deve-se alertar que 

alguns autores sugerem que os sistemas de controle gerencial podem impedir a aprendizagem 

generativa, o que requer uma mudança no paradigma operacional (Kloot, 1997). 

Em paralelo a essas reflexões, a questão fundamental que orientou a construção de um 

modelo teórico nos estudos de Batac & Carassu (2009) fora a forma como os sistemas de 

controle contribuem para a aprendizagem organizacional. Os autores centraram-se na forma 

como o controle cria e distribui o conhecimento, às vezes derivado de processos de 

aprendizagem, bem como na descoberta de como o controle restringe a autonomia da força de 

trabalho e, portanto, a capacidade de adaptação dos departamentos operacionais ou como ela 

favorece a inovação em toda a organização. 

Os resultados relatados nas pesquisas de Simons (1990, 1991) partem desta mesma 

perspectiva, demonstrando o poder dos sistemas de controle gerencial na capacitação e 

aprendizagem organizacional e explorando as circunstâncias em que os gerentes usam 

sistemas de controle como catalisadores para novas iniciativas estratégicas. As pesquisas 

apresentam a forma como os altos executivos usam sistemas formais interativamente em 

diferentes cenários estratégicos para focalizar a atenção e a aprendizagem organizacional e, 

desse modo, moldar a formação de novas estratégias.  

Com base nestas revisões, pode-se resumir muito do que é relevante para o propósito 

imediato deste artigo na forma de um número modesto de quatro proposições. A Hipótese 1 é 

descrita da seguinte forma: 

H1: O desenho (escopo, tempestividade, agregação e integração) dos sistemas de 

controle gerencial influencia na aprendizagem organizacional (distribuição da informação e 

memória organizacional). 

 

2.2 Aprendizagem Organizacional e Desempenho 

As empresas que escolhem SCG mais adequados às suas estratégias têm um 

desempenho organizacional melhor do que as outras empresas. Quanto às consequências de 

desempenho dessa escolha de sistemas gerenciais, os resultados indicam que um melhor 

ajuste entre o sistema de controle gerencial e a estratégia e a estrutura organizacional da 

empresa está associado à percepção gerencial de desempenho superior e maior utilidade do 

SCG (Triantafylli & Ballas, 2010) 

Quando trata-se da abordagem comportamental, esta “enfatiza o processo humano e 

social pelo qual uma organização atinge seus objetivos” (Ansari, 1977, p.103). A referida 

percepção gerencial vem como ponto de partida para a abordagem utilizada no presente artigo 

quando analisa-se o desempenho individual dos gestores nas tarefas. Pois a motivação para 

buscar uma nova visão organizacional pela alta direção está intimamente ligada à maneira 

como os gerentes percebem (auto-eficácia) que podem influenciar os objetivos estratégicos 

corporativos. Preocupações para motivar os indivíduos a aprenderem novas habilidades 

podem ajudar a reduzir as defesas que bloqueiam a aprendizagem (Appelbaum, St-Pierre & 



 

 

Glavas, 1998). 

A mensuração do desempenho é utilizada não apenas para orientar a execução da 

estratégia através de ações, mas também para avaliar a estratégia em termos dos resultados 

das ações necessárias (Triantafylli & Ballas, 2010), ou seja, de maneira comportamental e 

individual. Debates acerca das avaliações subjetivas em confronto às avaliações objetivas de 

desempenho organizacional emergem há muito tempo. (Dess, & Robinson, 1984; Meier & 

O’Toole, 2012). Embora medidas de auto-avaliação tenham sido por vezes criticadas, isso é 

menos preocupante quando esse viés é genérico e onde as avaliações são necessárias para uma 

análise relativa ao invés de absoluta (Triantafylli & Ballas, 2010). Presume-se que as 

avaliações dos supervisores são razoavelmente boas medidas de desempenho objetivo, mas 

não pode-se descartar a possibilidade de que os processos perceptivos e avaliativos possam 

explicar os resultados de formas não relacionadas às relações entre padrões objetivos de 

comportamento que os supervisores são solicitados a avaliar (Motowidlo & Van Scotter, 

1994) 

No presente estudo o desempenho de tarefas é medido por meio de um instrumento 

subjetivo que revela a percepção de desempenho individual das tarefas dos gestores em 

análise. Tão logo, a segunda hipótese desse estudo é apresentada da seguinte forma: 

H2: A aprendizagem organizacional (distribuição da informação e memória 

organizacional) influencia no desempenho de tarefas. 

 

2.3 Sistema de Controle Gerencial e Desempenho 

Os pesquisadores interessados no problema do desenho do sistema de controle 

gerencial têm se concentrado nele a partir de duas perspectivas diferentes. A primeira, descrita 

como uma visão estrutural, concentra-se principalmente nos aspectos de informação e 

comunicação de um sistema de controle. A segunda, baseada em estudos do comportamento 

humano nas organizações, considera o controle como um problema de conseguir 

subordinados para atingir metas de desempenho. Devido à sua ênfase nos aspectos humanos e 

sociais do controle, essa perspectiva pode ser descrita como uma visão comportamental. Essas 

perspectivas resultaram em uma abordagem fragmentada em que os desenhos tentam otimizar 

as variáveis estruturais ou comportamentais sozinhas (Ansari, 1977). 

A distinção e esclarecimento de conceitos, abordagens e percepções é válida para a 

literatura ao partir do intuito de consolidação de ideias. Esse propósito pode ser encontrado 

nos estudos de Motowidlo & Van Scotter (1994) que testam o mérito da distinção feita por W. 

C. Borman e S. J. Motowidlo (1993) entre desempenho de tarefas e desempenho contextual.  

Os resultados do estudo fornecem evidências de que essa distinção é útil e confirmam que o 

desempenho, pelo menos julgado pelos supervisores, é multidimensional e não 

unidimensional. Ambas as dimensões do desempenho contribuíram de forma independente 

para o valor global de um indivíduo para a organização. 

Ao partir de uma abordagem mais holística e econômica, David S. Bedford (2015) 

examina o uso de sistemas de controle gerencial (SCG) em diferentes modos de inovação e os 

efeitos sobre o desempenho da empresa. Os resultados apoiam que os controles interativos 

afetam o desempenho da empresa e sugerem que o uso do controle de diagnóstico é 

importante para o desempenho em empresas que buscam explorar os mercados existentes e as 

capacidades tecnológicas. Sob mesma abordagem, Batac & Carassu (2009) analisaram a 

relação entre os sistemas de controle e a aprendizagem organizacional no contexto particular 

de uma organização pública e mostraram que os controles culturais e burocráticos, tendem a 

dificultar a aprendizagem organizacional. Parece também que, para os sistemas de controle 

que estimulam a aprendizagem organizacional, as decisões são influenciadas pela informação 

fornecida, que é produzida com base numa lógica meramente gerencial. 



 

 

Fundamentando-se na abordagem individual comportamental dos gestores e seguindo 

o propósito do presente estudo, argumenta-se que: 

H3: O desenho (escopo, tempestividade, agregação e integração) dos sistemas de 

controle gerencial influencia diretamente no desempenho de tarefas. 

As regras e princípios que norteiam a forma como as pessoas desempenham suas 

tarefas em uma organização podem ter profundo impacto na capacidade do último em 

introduzir qualquer tipo de mudança organizacional estratégica. Pode-se concluir que o maior 

desafio para a gerência é ter suas iniciativas de mudança apoiadas pelos funcionários da 

organização. Estas iniciativas são susceptíveis de encontrar uma resistência séria de vários 

níveis na organização. Para que a mudança transformacional ocorra, cada funcionário da 

organização precisa saber quais são suas responsabilidades, como seu desempenho deve ser 

avaliado e como seu desempenho será monitorado em relação a um conjunto predeterminado 

de metas (Appelbaum, St-Pierre & Glavas, 1998). 

A existência das características necessárias para que um sistema de controle estimule a 

aprendizagem não seria suficiente por si só para desencadear um processo de aprendizagem. 

Pode parecer comum afirmar que há interações entre a aprendizagem organizacional e os 

processos de controle, mas a relação entre eles é relativamente complexa. O conhecimento 

organizacional se alimenta no sistema de controle e o propósito do sistema de controle é, em 

parte, gerar conhecimento. (Batac & Carassu, 2009).  

Waal (2010) fornece uma primeira indicação da importância de combinar as 

dimensões instrumentais (estrutura de responsabilidade, conteúdo, integridade, 

maneabilidade, alinhamento) e comportamentais (responsabilidade, estilo gerencial, 

orientação de ação, comunicação) para criar uma organização bem-sucedida orientada para o 

desempenho que obtenha melhores resultados. Em conclusão, os autores afirmam que existe 

uma relação clara e forte entre o desempenho organizacional e a atenção dada ao controle 

gerencial e que esta atenção deve ser equilibrada. 

Em 2012, Rompho & Siengthai revelam que os sistemas de medição de desempenho 

têm uma relação global positiva com a aprendizagem organizacional e o capital humano da 

empresa. Em primeiro lugar, o estudo verificou que a validade da medida de desempenho 

individual está positivamente ligada à satisfação dos empregados. Em segundo lugar, a 

abrangência dos sistemas de medição de desempenho e as competências relacionadas ao 

trabalho estão positivamente associadas. Em terceiro lugar, a coerência dos sistemas de 

medição de desempenho com seu ambiente tem uma relação positiva com a aprendizagem 

organizacional, mas não diretamente com os indicadores de capital humano. Assim, percebe-

se que a aprendizagem organizacional, que está positivamente associada às competências 

relacionadas ao trabalho e à satisfação dos colaboradores, medeia a relação entre a coerência 

dos sistemas de medição do desempenho e as competências relacionadas com o trabalho. 

Com base nessas ponderações, a hipótese 4 exprime a influência das características 

informacionais do desenho do SCG sobre o desempenho individual mediada pela memória 

organizacional e distribuição das informações, como segue: 

H4: O desenho (escopo, tempestividade, agregação e integração) dos sistemas de 

controle gerencial influencia no desempenho de tarefas mediado pela aprendizagem 

organizacional 

Com base nas evidências teórico-empíricas apresentadas, na Figura 1 evidencia-se as 

hipóteses formuladas neste estudo e sua representação no modelo teórico da pesquisa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo teórico 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O modelo teórico propõe uma ligação direta entre a percepção de gestores pelas 

características de informações advindas do desenho do SCG e a aprendizagem organizacional 

(H1); uma ligação direta entre a aprendizagem organizacional e o desempenho individual nas 

tarefas (H2); e uma ligação direta entre e desenho do SCG e desempenho individual nas 

tarefas (H3). Bem como uma ligação indireta, na qual a aprendizagem organizacional medeia 

a relação entre o desenho do SCG e o desempenho das tarefas de gestores. (H4) 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

Este estudo descritivo foi realizado a partir de pesquisa de levantamento, com 

aplicação de um questionário encaminhado via rede Linkedin no formato SurveyMonkey nos 

meses de janeiro e fevereiro de 2017. Os gestores de empresas diversas foram identificados no 

Linkedin pelo uso do termo gerente, no processo de busca. A partir desta seleção, foi enviado 

o convite para comporem uma rede criada no Linkedin. A partir do aceite do convite, foi 

encaminhado o link do instrumento de pesquisa. Um total de 172 respostas foram alcançadas, 

porém, sete não autorizaram o uso dos dados. Assim, a amostra da pesquisa compreendeu os 

165 respondentes, que se mostra adequada para análise do modelo teórico proposto. 

A avaliação do tamanho da amostra e do poder estatístico das análises foi realizada 

com o software G*Power (Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009), o que resultou em pelo 

menos 92 respondentes válidos, com os seguintes parâmetros: número de variáveis preditoras 

(tempestividade, escopo, agregação, integração e aprendizagem organizacional) sobre a 

variável dependente (desempenho de tarefas), o tamanho do efeito (efeito médio de 0,15), o 

nível de significância de α=0,05 e o poder da amostra de 1-β=0,8.  

O instrumento de pesquisa consistiu de um questionário direcionado aos gestores das 

empresas. Todos os construtos foram mensurados por meio de itens múltiplos, com escala 

Likert de sete pontos, variando de não existente a muito abrangente para as variáveis de 

escopo, tempestividade, agregação e integração. A escala de aprendizagem organizacional 

variou de (1) discordo totalmente a (7) concordo totalmente. Já a escala de desempenho de 

tarefas variou de (1) totalmente insatisfeito a (7) muito satisfeito. 

No construto, as variáveis e assertivas relativas ao SCG e aprendizagem organizacional 

foram traduzidas dos estudos de Wee, Foong, Tse (2014), e as variáveis de desempenho de 

tarefas dos estudos de Mahama e Cheng (2012), Kathuria e Davis (2001) e Motowidlo e Van 

Scotter (1994), conforme evidenciado na Figura 2. 
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Desenho do 

Sistema de 

Controle 

Gerencial 

Escopo Informações relacionadas a resultados financeiros futuros 

projetados sob diferentes cenários (por exemplo, vendas a 

partir de uma futura legislação, novos produtos dos 

concorrentes).  

Wee, Foong, 

Tse (2014) 

que usou 

(Chenhall & 

Morris, 

1986). 
Informações não financeiras que mensuram eficiência da 

produção, índice de produtividade, absenteísmo dos 

funcionários.  

Informações não financeiras que mensuram tamanho do 

mercado, índice de crescimento, satisfação dos clientes.  

Informações não financeiras que mensuram inovação e 

novos produtos/ serviços introduzidos. 

Informações de benchmarking, tais como estrutura de custos 

em relação aos produtos e serviços de concorrentes.  

Dados disponíveis de análises de variações ou análises 

marginais incrementais. 

Integração Acesso à informação de preços e custos de outros 

departamentos.  

Wee, Foong, 

Tse (2014) 

que usou 

(Chenhall & 

Morris, 

1986). 

Informação que relaciona o impacto que as suas decisões 

têm sobre o desempenho de outros departamentos e vice-

versa.  

Tempestivi-

dade 

Informações solicitadas chegam imediatamente mediante 

pedido. 

Wee, Foong, 

Tse (2014) 

que usou 

(Chenhall & 

Morris, 

1986). 

Informações atualizadas são fornecidas para você 

automaticamente tão logo que o processamento for 

concluído.  

Relatórios padronizados são fornecidos em intervalos 

frequentes, por exemplo, relatórios diários, relatórios 

semanais.  

Não há atraso entre um evento que ocorreu e as informações 

relevantes que estão sendo relatadas para você. 

Agregação Os relatórios são apresentados para mostrar tendências e 

fornecer comparações ao longo de diferentes períodos de 

tempo (por exemplo, mês / trimestre / resumos anuais).  

Wee, Foong, 

Tse (2014) 

que usou 

(Chenhall & 

Morris, 

1986). 

Informações sobre o efeito de atividades de diferentes 

departamentos são apresentadas para mostrar o desempenho 

individual do setor e o desempenho geral (por exemplo, 

relatórios sintéticos, tais como, relatórios de lucro, custos, 

receitas). 

Os custos são devidamente identificados nos relatórios em 

componentes fixos e variáveis. 

 

 

 

 

 

Aprendiza-

gem 

organiza-

cional 

Distribuição 

da Informação 

Nossos funcionários fazem uso extensivo da informação 

disponibilizada no sistema para apoiar o seu trabalho.  

Wee, Foong, 

Tse (2014) 

Nossa administração de topo integra informações de  

diferentes áreas organizacionais.  

Nossos funcionários compartilham informações entre eles 

(como números, planos, ideias).  

Quando nossos funcionários precisam de uma informação 

especifica, eles sabem com quem conseguir.  

Memória 

Organizaciona

l 

Nossa organização armazena informações detalhadas para 

guiar as operações. 

Wee, Foong, 

Tse (2014) 

Há uma função formal de administração de dados na 



 

 

organização para coletar, classificar e armazenar dados ou 

informações.  

Nossa organização faz uso extensivo de armazenamento 

eletrônico (tais como, bases de dados, armazenamento de 

dados, documentos digitalizados).  

Nossos funcionários usam meios eletrônicos para se 

comunicar.  

Nossos funcionários recuperam informações arquivadas na 

tomada de decisões.  

 

 

 

 

Desempenho 

de Tarefas 

 

 

 

 

Desempenho 

de Tarefas 

Precisão do trabalho realizado. Mahama e 

Cheng 

(2012) 
Quantidade de trabalho realizado. 

Qualidade do trabalho realizado. 

Eficiência operacional. 

Satisfação do cliente. 

Pontualidade no cumprimento dos prazos de entrega. 

Produtividade do grupo. Kathuria e 

Davis 

(2001). 

Planejamento e organização do trabalho.  Motowidlo e 

Van Scotter 

(1994). 
Desempenho técnico em geral.  

Figura 3. Construto do Sistema de Controle Gerencial (SCG) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para o teste das hipóteses, empregou-se a Modelagem de Equações Estruturais 

(Structural Equations Modeling - SEM), pelo programa SmartPLS. O PLS (Partial Least 

Squares) permite testar um conjunto de variáveis, com a finalidade de investigar o nível de 

explicação das variáveis preditoras para com as variáveis dependentes (aspectos de regressão 

múltipla), com o indicativo da variável preditora mais importante (análise fatorial) (KLEM, 

2006).  

 

4 Descrição e Análise dos Resultados 

4.1 Modelo de Mensuração 

Como procedimento para a modelagem de equações estruturais, empregou-se os 

procedimentos sugeridos por Barclay, Thompson e Higgins (1995) e Hair Jr et al. (2014), a 

iniciar pela realização do modelo de mensuração, em que são analisadas a confiabilidade 

individual e composta, em seguida, a validade convergente e discriminante das medidas dos 

construtos, onde foi identificada à validação do modelo de mensuração. 

No modelo de mensuração apresentado nesta pesquisa são apresentados os índices de 

validade discriminante, a confiabilidade composta, dados da estatística descritiva (média, 

desvio padrão e coeficiente de variação), variância média extraída (AVE), o Alfa de 

Crombach e o confiabilidade composta, que estão apresentadas na Tabela 1. 

 



 

 

Tabela 1. Dados do modelo de mensuração e da estatística descritiva 

  Agrega Aprend Desemp Escopo Integra Temp 

Agregação (Agrega) 0,837           

Aprendizagem (Aprend) 0,643 0,784         

Desempenho(Desemp) 0,389 0,611 0,783       

Escopo (Escopo) 0,530 0,590 0,497 0,753     

Integração (Integra) 0,647 0,556 0,374 0,566 0,873   

Tempestividade (Temp) 0,715 0,645 0,484 0,479 0,608 0,836 

Média 5,374 5,119 5,357 4,991 4,900 4,980 

Desvio padrão 1,502 1,520 1,146 1,621 1,710 1,476 

Coeficiente de variação 28% 30% 21% 32% 35% 30% 

Variância Média Extraída (AVE) > 0,50 0,700 0,615 0,613 0,567 0,762 0,628 

Alfa de Cronbach > 0,70 0,786 0,910 0,909 0,848 0,692 0,856 

Confiabilidade Composta (CR) > 0,70 0,875 0,927 0,926 0,887 0,865 0,902 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Na aplicação da técnica de equações estruturais, primeiro é verificada a Variância Média 

Extraída (AVE) das variáveis latentes, que deve apresentar um índice acima de 0,5, conforme 

indicações de (Hair Jr, Anderson, Tatham, & Black, 2014). Em seguida, com a finalidade de 

analisar a confiabilidade do modelo é observado o alfa de Cronbach e a confiabilidade 

composta. A maioria das variáveis apresentaram valores superiores a 0,70, o que é 

considerado adequado conforme Hair et al. (2014). Entretanto, o alfa de Cronbach da variável 

latente integração apresentou o valor de 0,692, visto que seu construto é composto por apenas 

duas questões. 

Para a validade discriminante, foram utilizados os critérios de Chin (1998) e Fornell e 

Larcker (1981). Quando os indicadores apresentaram cargas fatoriais maiores em suas 

respectivas variáveis latentes do que em qualquer outra, os critérios de Chin (1998) são 

atendidos. E quando o valor da raiz quadrada da AVE é maior (valor diagonal e em negrito) 

do que os valores absolutos das correlações com as demais variáveis latentes, o atendimento 

aos critérios de Fornell e Larcker (1981) são atendidos. Para esta pesquisa, ambos critérios 

são atendidos. 

 

4.2 Modelo estrutural e teste das hipóteses 

Nesta etapa do processo, mensurou-se análise do Bootstrapping, com uma amostra de 

165 respostas. Tal procedimento é para verificar a adequação do modelo de mensuração e 

para medir a significância das relações entre as variáveis latentes utilizadas no estudo (Hair Jr 

et al., 2014). Neste contexto, apresenta-se o coeficiente de determinação de Pearson (R2), que 

consubstancia a validade preditiva do modelo, a Relevância Preditiva (Q2), em que os valores 

das variáveis endógenas devem ser superiores a zero, (Hair Jr et al., 2014; Ringle, Silva, & 

Bido, 2014) para a evidenciação dos resultados do teste de hipóteses dos coeficientes de 

caminhos do modelo proposto, conforme elucida a Tabela 2. 



 

 

Tabela 2. Resultados do modelo estrutural – Efeitos diretos 

Hipóteses 
Coeficiente 

estrutural 
Erro 

padrão 
Valor t Valor p Decisão 

H1 

 Escopo -> Aprendizagem organizacional 0,288 0,088 3,267 0,001*** 

Aceita 

parcialm

ente 

Integração -> Aprendizagem organizacional 0,053 0,048 1,098 0,274 

Tempestividade -> Aprendizagem 

organizacional 
0,304 0,089 3,411 0,001*** 

Agregação -> Aprendizagem organizacional 0,240 0,120 2,000 0,047** 

H2 
Aprendizagem organizacional -> 

Desempenho de tarefas 
0,462 0,102 4,525 0,000*** Aceita 

H3 

Escopo -> Desempenho de tarefas 0,227 0,093 2,445 0,016** 
Aceita 

parcialm

ente 

Integração -> Desempenho de tarefas -0,040 0,065 0,611 0,542 

Tempestividade -> Desempenho de tarefas 0,212 0,100 2,120 0,035** 

Agregação -> Desempenho de tarefas -0,155 0,090 1,718 0,088 

Avaliação do Modelo Estrutural: R2: Aprendizagem organizacional = 0,549; Desempenho de tarefas = 0,422. 

Relevância Preditiva (Q2): Aprendizagem organizacional = 0,326; Desempenho de tarefas = 0,249. 

Obs.: * Significante p<0,1; **Significante p<0,05; *** Significante p<0,001. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados observados na Tabela 2 permitem analisar as hipóteses enunciadas nesta 

pesquisa. A primeira hipótese (H1) buscou testar se o desenho do SCG influencia na 

aprendizagem organizacional, na qual foi aceita parcialmente, visto que não foi encontrada 

uma relação significativa com a característica de integração e aprendizagem. Ao passo que o 

escopo, tempestividade e agregação apresentam-se significativas para com as variáveis de 

aprendizagem organizacional. O escopo representa toda a informação da empresa em 

diferentes dimensões de foco, quantificação e horizonte temporal, quantificado em termos 

monetários e relacionado com dados históricos (Chenhall & Morris, 1986). E em um contexto 

em que o SCG é amplo e garante uma aprendizagem pela distribuição de informação e 

informações históricas para obtenção de uma memória organizacional (Argyris & Schon, 

1978), proporciona fundamentos para a relação significativa apresentada na Tabela 1. 

Destaca-se a tempestividade como variável de desenho do SCG que melhor representa 

a rapidez de resposta das organizações ao ambiente dinâmico e competitivo imposto pelo 

mercado. Conceitua-se tempestividade como a informação certa, no tempo exato para o 

indivíduo responder rapidamente aos eventos (Chenhall & Morris, 1986). Neste caso, o 

desenho do SCG precisa ser projetado com a capacidade de coletar e disseminar informações 

importantes para os indivíduos em tempo hábil para facilitar a aprendizagem organizacional 

(Wee, Foong & Tse, 2014). E neste estudo, identifica-se que as variáveis de aprendizagem 

organizacional, como distribuição da informação e memória organizacional, estão 

positivamente relacionadas com a tempestividade. 

Em outro contexto, Tsui (2001) empregou a disponibilidade de escopo e 

tempestividade como variáveis explicativas da configuração do SCG, inspirado no estudo de 

Chenhall e Morris (1986). E com estas variáveis, consegue provar que as teorias de 

contabilidade gerencial desenvolvidas nas economias ocidentais podem não ser generalizáveis 

para o ambiente chinês, quando relacionadas com variáveis de desempenho gerencial. 

Outra variável que também apresentou relacionamento com a aprendizagem foi à 

agregação, que corresponde ao fornecimento de dados básicos não processados até uma 

variedade de agregações em torno de períodos de tempo ou áreas de interesse, como centros 

de responsabilidade ou áreas funcionais (Chenhall & Morris, 1986). E devido ao seu conceito 

tem clara relação com a aprendizagem organizacional, como também foi evidenciado nos 

estudos de Wee, Foong & Tse (2014). 

Para a variável de integração, não houve relação estatística com a aprendizagem, neste 

caso, devemos refutar os preceitos indicados por (Wee, Foong & Tse, 2014), quando em sua 



 

 

pesquisa apresenta correlação significante com a aprendizagem organizacional. Chenhall e 

Morris (1986) esclarecem a integração como a coordenação de informação entre as 

subunidades da organização, mas que para esta pesquisa não apresentou efeitos significativos 

diretos. 

A segunda hipótese buscou averiguar se a aprendizagem organizacional influencia 

positivamente no desempenho das tarefas. De acordo com a Tabela 1, pode-se aceitar a 

hipótese descrita e concordar com os estudos de Motowidlo e Van Scotter (1994), quando 

apresentam que à experiência é mais bem explicada pela variação no desempenho da tarefa. 

Neste estudo, experiência do indivíduo representada pela aprendizagem organizacional 

advinda da distribuição de informação e memoria organizacional. 

Este resultado remete ao fato que os gerentes percebem sua auto-eficácia e a sua 

influência para com os objetivos estratégicos corporativos, onde o indivíduo pode se motivar 

a aprender novas habilidades, reduzir as defesas que o bloqueia e ser recompensado por 

aumentar suas habilidades enquanto as adaptam à mudança nas metas organizacionais 

(Appelbaum, St-Pierre & Glavas, 1998). 

A terceira hipótese testa se o desenho do SCG influencia diretamente no desempenho 

das tarefas de gestores. Observa-se que as variáveis integração e agregação não apresentaram 

relações significativas, o que diverge das proposições  de Chenhall e Morris (1986) e Mahama 

& Cheng (2012). Neste contexto, a integração de informações entre subunidade da 

organização não apresenta relevância para com o desempenho da tarefa do indivíduo, mas que 

para o contexto organizacional pode ser diferente, assim como, para os preceitos da utilização 

do SCG (Bedford, 2015), ou medidas de desempenho que afetam no desempenho gerencial 

(Hall, 2008). Desta forma,  a terceira hipótese desta pesquisa pode ser considerada como 

parcialmente aceita. 

A quarta hipótese do estudo aduz que o desenho (escopo, tempestividade, agregação e 

integração) dos sistemas de controle gerencial influencia no desempenho de tarefas mediado 

pela aprendizagem organizacional. Para análise da mediação seguiu-se as recomendações 

preconizadas por Baron e Kenny (1986), em que a existência de um efeito mediador ocorre, 

quando: (i) a variável independente afeta a mediadora; (ii) a variável independente afeta a 

variável dependente na falta da variável mediadora; (iii) a mediadora afeta a variável 

dependente; e (iv) o efeito da variável independente sobre a variável dependente enfraquece 

no momento da adição da variável mediadora. Os resultados dos testes realizados são 

apresentados na Tabela 3.  

 
Tabela 3. Efeitos diretos, indiretos e totais dos modelos de mediação 

Hipótese 

Efeito 

Modelo sem 

mediação 

Considerando mediação da satisfação 

Efeito 

Direto 

Efeito 

Indireto 

Total do 

Efeito 
Mediação 

Desenho do SCG (Escopo) -> 

Desempenho de tarefas 
0,367*** 0,227** 0,133** 0,360*** 

Med. Parcial 

36,9% 

Desenho do SCG (Integração) -> 

Desempenho de tarefas 
-0,001 -0,040 0,024 -0,015 

Sem mediação 

Desenho do SCG (Tempestividade) -> 

Desempenho de tarefas 
0,336*** 0,212** 0,140** 0,352*** 

Med. Parcial. 

39,8% 

Desenho do SCG (Agregação) -> 

Desempenho de tarefas 
-0,033 -0,155* 0,111** -0,044 

Sem mediação 

Nota: *p<0,01; **p<0,05; ***p<0.001. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 



 

 

Conforme a Tabela 3, as variáveis de desenho do SCG, escopo e tempestividade, foram 

as variáveis que apresentaram uma relação com o desempenho das tarefas, por meio da 

mediação com a aprendizagem organizacional. Ao passo que integração e agregação não 

apresenta uma relação direta, portanto, não há efeito mediador da aprendizagem. Tsui (2001) 

justifica o emprego exclusivo das variáveis escopo e tempestividade em sua pesquisa, por 

serem benéficas para com o desempenho gerencial, caso contrário, se não estiverem 

disponíveis, é improvável que tenham algum impacto no desempenho. Assim, sendo, aceita-

se parcialmente a quarta hipótese. 

Depreende-se que as características de escopo e tempestividade influenciam diretamente 

no desempenho das tarefas, devido à natureza dinâmica do ambiente de negócio necessitar 

tanto de escopo como tempestividade das informações que ajudarão os gerentes a tomar 

decisões mais informativas, que por sua vez, contribuirá para o desempenho do indivíduo 

(Chenhall & Morris, 1986; Tsui, 2001).  

Devido ao escopo proporcionar informações amplas de toda a organização, de natureza 

financeira e não financeira, histórica, interna e externa, orientadas para o futuro e as 

informações tempestivas, serem dados disponibilizados para os usuários tão logo o 

processamento destas seja concluído, sem atrasos entre um evento ocorrido, na geração de 

informações relevantes, fornecidas por meio de relatórios padronizados em intervalos 

frequentes (relatórios diários, relatórios semanais), solicitadas para chegar de modo imediato a 

quem precisa delas (Chenhall & Morris, 1986; Wee, Foong & Tse, 2014). Parece ser 

adequada com o desempenho do indivíduo. 

E com a força advinda da aprendizagem organizacional, que exerce efeito sobre os 

padrões de comportamento dentro da organização, os SCG parecerem estar entre os principais 

fatores que encorajam os processos de aprendizagem organizacional (Batac & Carassus, 

1997). Neste contexto, pode-se descrever que a aprendizagem organizacional torna mais forte 

a relação do desenho do SCG e desempenho de tarefas (Motowidlo & Van Scotter, 1994; 

Kathuria & Davis, 2001; Mahama & Cheng, 2012). 

Contudo, se aceita de modo parcial a hipótese de que o desenho do SCG influencia no 

desempenho das tarefas de gestores, mediada pela aprendizagem organizacional. Uma vez que 

as variáveis de integração e agregação não apresentaram relevância estatística. Pressupõem-se 

que devido à extensão da informação agregada ao longo do tempo (agregação) e ou entre 

diferentes departamentos ou funções, junto com informações sobre o efeito das decisões de 

subunidade (integração), não sejam tão relevantes como apresentado nos estudos de Chenhall 

& Morris (1986) e Wee, Foong, Tse (2014), pelo fato do bom desempenho da tarefa ser 

avaliado por medidas gerenciais como a menção ao planejamento do trabalho e ao 

desempenho técnico em geral (Motowidlo & Van Scotter, 1994), pela quantidade, qualidade, 

precisão dos trabalhos realizados, produtividade, pontualidade, eficiência operacional dos 

processos de trabalho e consequente satisfação do cliente (Mahama & Cheng, 2012; Kathuria 

& Davis, 2001). 

 

5 CONCLUSÕES 

O estudo objetivou verificar a influência do desenho dos sistemas de controle 

gerencial (SCG) no desempenho de tarefas mediado pela aprendizagem organizacional. Os 

resultados evidenciaram que o desenho do SCG influencia positivamente na aprendizagem 

organizacional, sendo que a tempestividade é a característica que apresenta maior associação. 

Além disso, as características de escopo e tempestividade influenciam diretamente no 

desempenho de tarefas. A aprendizagem organizacional medeia parcialmente a relação do 

desenho do SCG com o desempenho dos gestores.  



 

 

Os resultados reforçam que a concepção de um SCG com informações rápidas, atuais 

e que contemple tanto informações financeiras como não financeiras refletem no desempenho. 

O uso extensivo da informação disponibilizada no sistema e compartilhamento de 

informações contribuem para o êxito das tarefas.  

Conclui-se que o desenho do SCG influencia diretamente e indiretamente o 

desempenho de tarefas por meio da aprendizagem organizacional. Contudo, outras pesquisas 

são necessárias para compreender os reflexos do desenho, e também do uso (não contemplado 

nesta pesquisa) do SCG em resultados organizacionais, considerando outros tipos de 

desempenho, como por exemplo, a performance contextual.  

De modo geral, recomenda-se parcimônia na interpretação dos resultados, visto a 

estratégia de pesquisa utilizada se fundamentou na percepção dos respondentes às questões 

formuladas. Aspectos subjetivos podem estar presentes no momento da resposta, 

direcionando-a para uma situação desejada, diferente da encontrada na organização. Como 

sugestão para estudos futuros, recomenda-se ampliar a amostra da pesquisa ou a replicações 

do estudo em outro contexto. Outra possibilidade é a realização de um estudo de caso para 

triangular os resultados da percepção dos gestores sobre a importância do desenho do SCG 

sobre o desempenho das tarefas dos indivíduos na organização. 
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