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RESUMO  
O objetivo geral do estudo foi avaliar as relações entre os fatores contingenciais com as 

práticas referentes ao controle gerencial no âmbito de Organizações Não Governamentais 

(ONGs) brasileiras. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo, por meio de uma survey 

por correspondência, baseando-se nas pesquisas de Ferreira e Otley (2009) e Wadongo 

(2014), com 43 organizações listadas na Associação Brasileira de Organizações Não 

Governamentais (ABONG). Os fatores contingenciais externos considerados no estudo foram 

as variáveis concorrência ambiental, dinamismo ambiental e incerteza ambiental. Os fatores 

contingenciais internos, representando os determinantes organizacionais, foram o tamanho, 

estratégia, estrutura, tecnologia, cultura e liderança. Em relação aos controles gerenciais 

analisados, foram considerados os seguintes: gerenciamento por projeto; orçamento; controle 

interno; custeio baseado em atividades; gestão baseada em valor; gestão baseada em 

atividades; custeio variável e custeio alvo; análise custo/volume/lucro; análise da cadeia de 

valor; balanced scorecard e demonstrações contábeis adaptáveis aos gestores. Para avaliar a 

intensidade e a direção das relações entre os controles gerenciais com os fatores 

contingenciais externos e internos, foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. O 

principal resultado em relação ao fator contingencial externo revelou que apenas a variável 

dinamismo, apresentou relação direta e estatisticamente significante com um sistema de 

controle gerencial. No que tange aos resultados dos fatores contingenciais internos, exceto 

para o fator Tamanho, verificou-se diversas relações positivas e estatisticamente significantes 

com os controles gerenciais utilizados pelos presidentes e gestores das ONGs. 
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Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

1 INTRODUÇÃO   

Conforme pesquisa realizada pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE (2012), foi constatado um crescimento das entidades do terceiro setor no Brasil, que 

passaram de 267, 3 mil para 290,7 mil entidades, correspondendo a um total de 8,8%. Esse 

fato pode ser importante pois, nacionalmente, essas organizações exercem a função de ajudar 

o governo a formular políticas, prestar serviços e aumentar a flexibilidade e agilidade nos 

processos de gestão pública (Gomes & Liddle, 2009).  



 

 

Desde o ano de 1990, o papel das Organizações não Governamentais (ONGs) foi 

fortalecido no desenvolvimento de todos os países, juntamente com o interesse e preocupação 

com controles gerenciais e, consequente, prestação de contas para partes interessadas, como 

governo, cidadãos, doadores, políticos e acadêmicos (Kaplan, 2001; Nanavati, 2007; Kareithi 

& Lund, 2012). Nesse sentido, a motivação ético-social e o profissionalismo técnico nas áreas 

temáticas das ONGs, tais como criança e adolescentes, educação, esporte, dentre outras, não 

são mais suficientes, uma vez que as ONGs precisam de conhecimentos gerenciais para 

controlar e avaliar a forma como os recursos financeiros e não-financeiros, podem ser 

efetivamente utilizados para atender às metas sociais (Ramadan & Borgonovi, 2015).  

Não obstante, Benita e Balcik (2008) consideram que as ONGs possuem maiores 

desafios para utilizar controles gerenciais e práticas de mensuração de desempenho em 

relação às empresas com fins lucrativos, devido a fatores como intangibilidade dos serviços 

oferecidos, mensurabilidade das missões, diversidade dos seus tipos, interesses e padrões de 

stakeholders específicos das organizações. Logo, a construção de instrumentos gerenciais em 

ONGs, deve considerar as características não só das ONGs, mas também do tipo de atividade 

que essas organizações prestam serviços.   

Os gestores de qualquer tipo de organização devem capturar a natureza dinâmica do 

mercado e do ambiente e incluí-la nas práticas de controles gerenciais, de modo customizado 

para cada contexto (Bititici; Carrie & Mcdevitt, 1997; Medori & Steeple, 2000; Neely, 2005; 

Pun & White, 2005; Shepherd & Gunter, 2006). Segundo Wadongo (2014) há vários fatores 

de contingência organizacional que influenciam a adoção de práticas gerenciais de controle 

nas entidades do terceiro setor, nos quais se incluem o ambiente, tamanho, estrutura 

organizacional, estratégia, tecnologia, cultura e liderança. 

As evidências internacionais apontam uma relação positiva entre os fatores 

contingenciais externos e internos com relação às práticas gerenciais de controle nas entidades 

do terceiro setor, em relação ao ambiente (Edwards, 1999; Jillo, 2009);  tamanho 

organizacional (Zimmerman & Stevens, 2006; Thomson, 2010; Wadongo, 2014); estrutura 

organizacional (Poole; Davis; Reisman & Nelson, 2001; Wadongo, 2014; Ramadan & 

Borgonovi, 2015), estratégia (Akingbola, 2006; Waweru & Spraakman, 2009); tecnologia 

(Al-Ammary & Hamad, 2012; Wadongo, 2014); cultura (Teelken, 2008, Wadongo, 2014; 

Ramadan & Borgonovi,  2015) e liderança (Teelken, 2008; Wadongo, 2014).  
Diante das evidências apresentadas, defende-se a relevância do tema, uma vez que 

vem sendo alvo de estudos recentes, além de demonstrarem a importância de adaptação da 

Contabilidade Gerencial para cada contexto, o que tornará mais eficiente a utilização de 

recursos e sobrevivência no mercado. No entanto, ressalta-se que só foram investigadas 

empresas com fins lucrativos e, normalmente, de grande porte no Brasil (Guerra, 2007; 

Espejo, 2008; Junqueira, 2010; Beuren & Fiorentin, 2014; Leite; Diehl & Manvailer, 2015; 

Lavarda, Gorla, Lavarda & Angonese, 2016).   

Assim, visando contribuir com a literatura nacional e internacional, o objetivo geral da 

pesquisa é avaliar as relações entre os fatores contingenciais com as práticas referentes ao 

controle gerencial no âmbito de Organizações Não Governamentais (ONGs) brasileiras.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

 

2.1 Controle Gerencial  

 

Na gestão das organizações, existe uma função administrativa, fundamental, para 

acompanhar se o desempenho das organizações está em conformidade com as metas 

planejadas, que é o controle gerencial. Segundo Anthony e Govindarajan (2008) o controle 



 

 

gerencial, corresponde ao processo pelo qual os gestores influenciam os membros da 

organização para atingir os objetivos estratégicos. Corroborando, Canan e Fonseca (2006) 

observam que os controles gerenciais auxiliam na identificação dos elementos que 

possibilitam às entidades associar as estratégias estabelecidas pela administração com a 

resposta dos colaboradores. 

Em busca da integração dos controles gerenciais com as diretrizes estratégicas da 

empresa e contextos de negócios, as organizações utilizam de forma global medidas de 

desempenho com base em dados internos e dados externos (Oliveira, 2014). Essas medidas 

globais, sejam elas de caráter financeiro ou não financeiro, analisadas conjuntamente formam 

os sistemas de mensuração de desempenho. Como aponta Neely, Gregory e Platts (1995), ao 

determinar que um sistema de medição de desempenho abrange um conjunto de medidas 

utilizadas para quantificar a eficiência e eficácia das ações.  

Os sistemas de medição de desempenho estão intimamente associados com a função 

de controle gerencial da administração, pois ajudam a acompanhar a obediência da estratégia 

adotada pelas organizações (Soares, 2006). Concomitantemente, Woulters e Sportel (2005) 

evidenciam que um sistema de medição de desempenho tem como objetivo apoiar a 

implementação e monitorização de iniciativas estratégicas, a um ponto que a própria definição 

de indicadores de desempenho e a definição de metas para estes indicadores são formulações 

concretas de escolhas estratégicas da empresa. 

Teixeira (2006) identifica que os objetivos de um sistema de medição de desempenho 

abrangem planejamento, controle de desempenho, dimensões e hierarquia. Complementando, 

Sharma (2012) indica que um sistema de medição de desempenho envolve a criação de um 

mecanismo de feedback de informação, através do qual a administração identifica, monitora e 

toma medidas para melhorar os indicadores-chave de desempenho selecionados que rastreiam 

áreas de desempenho da organização. 

Os primeiros passos no processo de desenvolvimento de um sistema de mensuração de 

desempenho deve ser a definição clara dos objetivos estratégicos e contribuição das operações 

ou áreas funcionais para atingir estes objetivos estratégicos (Woulters & Sportel, 2005). Na 

sequência, cada área funcional da organização deve desenvolver medidas de desempenho 

global capaz de definir a posição competitiva global da empresa, assegurando também a 

compatibilidade das medidas de desempenho utilizadas em todas as áreas funcionais (Neely et 

al., 1995). Por fim, deve ser reavaliada periodicamente a adequação do sistema de medição de 

desempenho estabelecido levando em conta o ambiente competitivo atual. 

Ressalta-se, que no desenvolvimento de um sistema de mensuração de desempenho 

pode existir fatores que limitam a sua implantação e, consequentemente, pode distanciar o 

controle gerencial de atender o seu principal objetivo, que é verificar se as organizações estão 

atendendo as ações planejadas estrategicamente. Anthony e Govindarajan (2008) destacam 

alguns fatores inibidores do sucesso desses sistemas de mensuração, tais como a correlação 

fraca entre medidas não financeiras e resultados; fixação em resultados financeiros; 

indicadores desatualizados; mensuração em excesso e dificuldade em realizar escolhas. 

Outra dificuldade de implementação é que o sistema de mensuração de desempenho 

precisa interagir com um ambiente organizacional mais amplo (Neely et al., 1995). Assim, as 

ações do sistema de mensuração de desempenho precisam ter relações homogêneas com o 

ambiente interno, conhecido como a própria organização. E o ambiente externo, 

representando o mercado em que a organização concorre e os seus clientes. 

Em relação às ONGs, que historicamente prestavam pouca atenção aos aspectos de 

controle gerencial, ultimamente, vem utilizando definições de administração como forma de 

tornar mais eficiente a utilização dos recursos a elas destinadas com a intenção, não apenas de 

prestar contas da captação desses recursos junto às entidades financiadoras, mas também de 



 

 

aumentar o volume de tais recursos, no intuito de atender seus objetivos sociais e, 

consequentemente, sobreviver no mercado (Carvalho, 2009). 

Para Ahmed (2014) os controles gerenciais em ONGs precisam de desenvolvimento, 

com o objetivo de atender a questões como pressão de grupos de doadores e clientes, o 

crescente número de escândalos públicos decorrentes de questões de legitimidade, o 

crescimento de profissionais e consultores que servem o setor e o rápido crescimento de 

outras organizações do terceiro setor similares, profissionais que competem por recursos e 

contratos, dentre outras. 

Não obstante, a eficácia e sustentabilidade das organizações estão sujeitas além de 

boas práticas de gestão estratégica, controle gerencial e, sobretudo, a variáveis contingenciais 

como cultura de trabalho profissional, tecnologia, estrutura e relações externas (Nanavati, 

2007). Logo, entende-se que as práticas gerenciais se adaptam para cada contexto ambiental 

das ONGs e devem fazer parte dos modelos de controle e mensuração de desempenho. 

 

2.2 Fatores Contingenciais em ONGs 

 

Na literatura internacional de empresas do terceiro setor, que as ONGs estão inseridas, 

evidências empíricas sugerem que as práticas de controles gerenciais são influenciadas por 

fatores contingenciais externos que incluem o ambiente e os determinantes organizacionais, 

tais como tamanho, estrutura organizacional, estratégia, tecnologia, cultura e liderança 

(Wadongo, 2014). Nesse sentido, o presente estudo utiliza como proxies tais fatores 

contingenciais para o contexto específico das ONGs brasileiras. 

O ambiente externo é um fator contingente significativo que inclui certo grau de 

imprevisibilidade ou incerteza, grau de competição ou hostilidade exibido e o dinamismo 

ambiental ou turbulência enfrentados pela organização (Wadongo & Abdel-Kader, 2014). 

Normalmente, o ambiente externo das ONGs, gera um desafio adicional aos gestores dessas 

organizações, pois eles precisam sustentar-se em meio a constante mudança as flutuações ao 

financiamento, do ambiente político, a disponibilidade de recursos humanos, tecnologias 

relevantes e prioridades públicas (Lee & Nowell, 2015). Estudos internacionais, revelam uma 

relação positiva entre os fatores contingenciais externos, mensurados através das variáveis 

incerteza, concorrência e dinamismo, com as práticas gerenciais de controle (Edwards, 1999; 

Kaplan, 2001; Poister, 2003; Jillo, 2009; Wadongo, 2014).  

O fator contingencial tamanho ou porte, inicia as discussões sobre os determinantes 

organizacionais que podem afetar as práticas gerenciais de controle. Nesse sentido, essa 

variável capta a complexidade das organizações e a sua necessidade de implantação e 

utilização dos controles gerenciais (Wadongo, 2014). No contexto das organizações do 

Terceiro setor, durante a década de 1990, foi percebido um sucesso e o rápido crescimento do 

tamanho e da complexidade das ONGs (Ahmed, 2014).  Nessa época, foi identificado o 

potencial das atividades do setor, devido à crescente necessidade da sociedade e, consequente, 

ineficiência para alguns tipos de serviços de empresas privadas e públicas. Entretanto, ficou 

evidenciado problemas de gestão que ameaçam a sua singularidade e sua eficácia (Ahmed, 

2014). Internacionalmente, os resultados sugerem uma relação positiva entre tamanho 

organizacional e práticas de controles gerenciais (Zimmerman & Stevens, 2006; Thomson, 

2010). Ou seja, organizações com menor faturamento e funcionários são menos expostas a 

possuírem sistemas de controles gerenciais.  
Em relação ao fator contingencial estratégia, é um meio pelo qual os gestores podem 

influenciar a natureza do ambiente externo, as tecnologias da organização, os mecanismos 

estruturais, a cultura e os sistemas de controles gerenciais (Chenhall, 2003). Segundo Kaplan 

(2001) as ONGs têm considerável dificuldade em definir claramente sua estratégia, pois em 



 

 

vez de definir, articuladamente, missão e a visão e demais objetivos de longo prazo, os 

gestores descrevem e projetam lista de programas e iniciativas ao invés dos resultados que a 

organização está tentando alcançar. Mesmo assim, supõe-se que a estratégia, influencia os 

sistemas de controles gerenciais utilizados nas ONGs conforme afirmam alguns pesquisadores 

(Akingbola, 2006; Waweru & Spraakman, 2009; Wadongo, 2014).   

No que tange à estrutura organizacional, define-se segundo Chenhall (2003), como a 

relação formal de diferentes funções aos membros da organização ou tarefas para os grupos, 

visando garantir que os arranjos estruturais influenciem a eficiência do trabalho, a motivação 

dos indivíduos, os fluxos de informação e os sistemas de controle, podendo ajudar a moldar o 

futuro da organização. Destaca-se um quadro mais complexo para as ONGs, pois muitas delas 

tem dificuldade para ter estruturas padronizadas, com sistema de governança corporativa 

próprios. Não existe uma estrutura administrativa formal ou estabelecida para a maioria das 

ONGs, além disso, elas costumam formar suas próprias estruturas de governança (Wadongo 

& Abdel-Kader, 2014). As evidências empíricas revelam a relação positiva entre estratégia 

organizacional com controles gerenciais nas organizações do terceiro setor (Poole et al., 2001; 

Wadongo, 2014; Ramadan & Borgonovi, 2015).  

O fator contingencial tecnologia, refere-se à forma como os processos de trabalho da 

organização funcionam para converter entradas em saídas, que incluem materiais, máquinas, 

ferramentas, tarefas das pessoas, software e conhecimento (Chenhall, 2003; Wadongo, 2014). 

Concomitantemente, Chenhall (2003) e Ahmed (2014) apontam que a tecnologia refere-se à 

maneira como as tarefas de uma organização transforma entrada em saídas, e inclui hardware 

(como máquina e ferramentas), os materiais, as pessoas, software e conhecimento. Um 

subitem relevante dentro do fator contingencial tecnologia, é a Tecnologia da Informação (TI) 

de modo abrangente, bem como a ênfase na comunicação, com a Tecnologia da Informação e 

conhecimento (TIC). O resultado da pesquisa pioneira de Wadongo (2014) mostrou a 

influência da Tecnologia e TI na utilização de controles gerenciais em ONGs. 
A cultura organizacional é um fator contingencial que guia as ações gerenciais 

explicita ou implicitamente, refere-se ao conjunto de crenças, atitudes e normas 

organizacionais (Anthony & Govindarajan, 2008). Para Chenhall (2003) a cultura 

organizacional representa as características inerentes, tais como o conhecimento, crenças, 

arte, moral, leis, costumes e outras capacidades e hábitos que as pessoas adquirem a partir da 

sociedade civil, que são levadas em consideração, direta ou indiretamente, em todos os 

momentos de existência das entidades. Estudos revelam que as normas, valores e crenças 

dentro das organizações têm forte impacto sobre os controles gerenciais (Teelken, 2008; 

Wadongo, 2014; Ramadan & Borgonovi, 2015). Poole et al. (2001) ainda acrescentam que a 

cultura organizacional é um fator incentivador para tecnologia, apoio à gestão e envolvimento 

das pessoas, logo também pode influenciar as práticas de controles gerenciais e de 

mensuração desempenho.  

Por fim, a liderança organizacional é conceituada como os papéis e processos para 

facilitar o estabelecimento da direção, criando alinhamento e manter o compromisso em 

grupos de pessoas que compartilham de trabalho comum. Dessa forma, o principal desafio dos 

gestores é influenciar que sua equipe atue de forma comprometida e em prol dos objetivos das 

organizações, sejam eles financeiros ou sociais (Vanverlsor, Mccauley & Ruderman, 2010). 

Para o atingimento dos objetivos estratégicos da ONGs os líderes devem mobilizar os 

recursos e, sobretudo, manter uma comunicação eficaz com todos os membros do grupo para 

que o desempenho organizacional não possa ser afetado negativamente. Estudos anteriores, 

apontam que a liderança organizacional possui relação com práticas gerenciais de controle e 

mensuração de desempenho (Teelken, 2008; Wadongo, 2014; Ramadan & Borgonovi, 2015). 

 



 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo, quanto aos objetivos, é classificado como descritivo. Pesquisas 

classificadas como descritivas, estão interessadas em descobrir e observar fenômenos, de uma 

população, fenômeno ou de uma experiência procurando descrevê-los, classificá-los e 

interpretá-los (Gil, 2010). Em casos mais simples, as pesquisas descritivas aproximam-se das 

exploratórias, não obstante em casos mais complexos, como o presente estudo, ultrapassam a 

identificação das relações entre as variáveis, procurando estabelecer a natureza dessas 

relações, aproximando-se das pesquisas explicativas (Andrade, 2010). No que tange aos 

procedimentos, o estudo é classificado como bibliográfico. Para Gil (2010) a principal 

vantagem da pesquisa bibliográfica, se apresenta quando o problema de pesquisa requer dados 

muito dispersos pelo espaço, pois permite que se analise uma gama de fenômenos de uma 

forma mais global. Esse fato pode ser percebido, na literatura de empresas do terceiro setor, 

pois os estudos ainda não são amplamente massificados e exigem uma revisão da literatura 

mais ramificada. 

Em relação ao objeto, este estudo é considerado como sendo de campo. O estudo de 

campo é aquele utilizado “com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos 

acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se 

queira comprovar, ou, ainda, de descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles” 

(Marconi & Lakatos, 2010, p.169). As relações investigadas no estudo, são entre os controles 

gerenciais utilizados em ONGs com os fatores contingenciais internos e externos.  

Quanto à abordagem do problema, o estudo classifica-se como sendo quantitativo. 

Richardson (1999) aponta que esta abordagem é caracterizada pelo uso da quantificação, 

desde as informações coletadas até a análise final por meio de técnicas estatísticas, 

independentemente de sua robustez.  

O universo da pesquisa foi constituído por todas as ONGs brasileiras listadas na 

Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG), totalizando 240 

ONGs cadastradas, formando as organizações objeto da pesquisa. Do universo verificado, 

todos os representantes das ONGs (presidentes e gestores) foram convidados para participar 

da pesquisa por meio de correspondência eletrônica. Contudo, foi obtido um total de 43 

questionários respondidos, representando a amostra do estudo.  

A justificativa de escolher organizações associadas na ABONG, ocorre pois a entidade 

é considerada a mais antiga e respeitada no terceiro setor. Atualmente, a ABONG promove 

um intercâmbio de construção política e também uma rede de intervenção, com incidência, 

principalmente, em conselhos e conferências de políticas públicas e, sobretudo com outras 

redes e fóruns, em temas de interesse do conjunto de organizações, como o marco regulatório 

para o setor (Abong, 2015). Além disso, como requisitos técnicos, as ONGs associadas 

possuem, compulsoriamente, práticas mínimas de controles gerenciais, como descrição de 

missão e valores, relatórios contábeis e relatórios de atividades, fato que viabiliza o estudo.  

Como técnica de coleta de dados, utilizou-se uma survey por correspondência, por 

meio de questionário padronizado e estruturado, baseando-se nas pesquisas de Ferreira e 

Otley (2009) e Wadongo (2014). Segundo Andrade (2010) uma das características da 

pesquisa descritiva é a técnica de coleta padronizada, nas quais podem ser através de 

questionário (como o presente estudo), bem como através de observação sistemática.  

 O processo inicial de coleta de dados foi a realização do cadastro, em planilha de 

excel, de todas as ONGs listadas na ABONG, contendo informações como endereço, bairro, 

cidade, CEP, email, endereço das mídias sociais, ano de fundação e áreas temáticas. Essas 



 

 

informações são disponibilizadas no próprio site da ABONG e das ONGs. Assim, o período 

de coleta durou 3 meses, em 2016, iniciando no mês de agosto e finalizando em outubro. 

Para operacionalização do questionário da pesquisa foi selecionado um conjunto de 

variáveis, segundo Quadro 1, baseando-se na literatura específica de empresas do terceiro 

setor, com o intuito de servir de suporte para o instrumento de coleta de dados e, 

posteriormente, análise de resultados (Poole et al., 2001; Akingbola, 2006, Teelken, 2008, 

Waweru & Spraakman, 2009; Al-Ammary & Hamad, 2012; Wadongo, 2014). Essas variáveis 

dividiram-se em dois blocos: o primeiro (I) especificando os Fatores Contingenciais em 

ONGs e o segundo (II) destina-se às variáveis de Controle Gerencial. 

   
Quadro 1 - Variáveis Estruturais do Questionário da Pesquisa 

Bloco Categorias Variáveis Fontes de Referência 

I. Fatores 

Contingenciais 

em ONGs 

Ambiente Externo  Intensidade da concorrência;  

Dinamismo ambiental; 

Incerteza ambiental. 

Poister, 2003; Wadongo, 

2014. 

Tamanho Número de Funcionários; 

Faturamento. 

Thomson, 2010. 

Estratégia 

Organizacional 

Agressividade; Análise;  

Defesa externa e interna Futuro; 

Pro-Atividade Risco, Inovação e 

Mudança na Estratégia 

Akingbola, 2006; Waweru 

& Spraakman, 2009;  

Estrutura 

Organizacional 

Grau de descentralização  

Grau de formalização  

Grau de estratificação  

Grau de complexidade 

Wadongo, 2014. 

Tecnologia Complexidade tecnológica  

Incerteza na tarefa  

Independência tecnológica  

Aplicação de TI moderna 

Wadongo, 2014; Al-

Ammary & Hamad, 2012. 

Cultura 

Organizacional 

Cultura proativa / reativa  

Cultura flexível / rígida 

Coletivismo / individualismo 

Centralização / descentralização 

Teelken, 2008, Wadongo, 

2014. 

Liderança Excelência em gestão, eficácia do 

conselho, melhores práticas e estilo 

de gestão 

Teelken, 2008, Wadongo, 

2014. 

II. Controle 

Gerencial 

Sistemas de Controle 

Gerencial 

Gerenciamento por projeto, 

Orçamento, Controle Interno, 

Custeio Baseado em Atividades 

(ABC), Gestão Baseada em Valor 

(VBM); Gestão Baseada em 

Atividades, Custeio Variável e 

Custeio Alvo, Análise 

Custo/Volume/Lucro, Análise da 

Cadeia de Valor; Balanced 

Scorecard; Demonstrações 

Contábeis adaptáveis aos gestores 

Ittner, 2001; Chenhall, 

2005; Junqueira, 2010; 

Espejo, 2008; Leite et al. 

2015. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Bloco I investigou os fatores contingenciais. O fator contingencial externo, o 

ambiente, foi investigado por meio de 3 variáveis: intensidade da concorrência, dinamismo 

ambiental e incerteza ambiental. Em relação à variável intensidade da concorrência, os 

participantes da pesquisa foram solicitados a responder uma escala linear do tipo Likert que 

variava de 1 (Não competitivo) até 6 (Muita competição). Na variável dinamismo ambiental, 



 

 

os participantes indicam na escala Likert, a frequência que os fatores ambientais externos 

poderiam ser modificados. Por fim, na variável incerteza, os participantes indicam na escala 

Likert se o ambiente era representado por 1 (não previsibilidade) a 6 (altamente previsível). 

Em relação aos determinantes organizacionais, para o tamanho, foram criadas questões 

de múltipla de escolha com intervalos de classe, que indicavam a quantidade de funcionários 

para ser assinalada e o faturamento das organizações. Nos fatores contingenciais estratégia 

organizacional e a estrutura organizacional, foi solicitado aos participantes da pesquisa que 

respondessem uma escala Likert variando em suas extremidades de 1 (Nunca) até 6 (Sempre). 

Nos fatores tecnologia, cultura e liderança, os participantes da pesquisa indicaram o nível de 

concordância sobre afirmações que refletem essas variáveis, usando uma escala do tipo Likert, 

variando de 1 (não concorda) a 6 (concorda fortemente).   

Finalizando, o Bloco II investigou os controles gerenciais, por meio das seguintes 

variáveis: gerenciamento por projeto, orçamento, controle interno, custeio baseado em 

atividades, gestão baseada em valor; gestão baseada em atividades, custeio variável e custeio 

alvo, análise custo/volume/lucro, análise da cadeia de valor; balanced scorecard e 

demonstrações contábeis adaptáveis aos gestores. Dessa forma, os gestores ou presidentes das 

ONGs, responderam perguntas acerca do nível de utilização dos sistemas de controle 

gerencial, através da escala Likert variando de 1 (Nunca) até 6 (Sempre). 

Para investigar a intensidade e a direção das relações entre os procedimentos 

referentes aos controles gerenciais com os fatores contingenciais externos e internos, utilizou-

se o coeficiente de correlação de Spearman, considerando, estatisticamente significativos, os 

coeficientes que obtiveram níveis de 99% (p= 0,01). A justificativa para escolha dessa 

técnica, foi devido as variáveis correlacionadas apresentarem natureza ordinal. 

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

O processo de apresentação e análise dos resultados é formado por duas partes. Na 

primeira, evidenciam-se os resultados dos testes de correlações de Spearman entre os 

Controles gerenciais e os fatores contingenciais externos (concorrência, dinamismo e 

incerteza).  Na segunda parte, demonstram-se as evidências das correlações entre os Controles 

gerenciais e os fatores contingenciais internos (tamanho, estratégia, estrutura, tecnologia, 

cultura e liderança).   

 

4.1 Controles gerenciais e fatores contingenciais externos 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados da análise do coeficiente de correlação de 

Spearman entre Sistemas de Controle Gerenciais e o fator contingencial ambiente externo, por 

meio de sua variável específica concorrência. 

 



 

 

Tabela 1: Correlação entre Sistemas de Controle e o Ambiente externo (concorrência) 

Sistemas de controle 

Equipe e 

voluntários 

Financiamento 

externo 

Novos programas e 

projetos 

Recursos 

comunitários 

Gerenciamento por Projeto -0,04 -0,03 0,00 -0,08 

Orçamento -0,06 -0,22 -0,15 -0,16 

Controle Interno -0,07 -0,32 -0,26 -0,12 

Custeio ABC -0,20 -0,21 0,05 -0,12 

Gestão Baseada em Valor 0,02 -0,23 0,05 0,04 

Gestão Baseada em 

Atividades 
-0,12 -0,15 0,04 0,02 

Custeio Variável e Custeio 

Alvo 
0,10 -0,13 0,18 0,17 

Análise custo/volume/lucro 0,13 -0,06 0,19 0,17 

Análise da Cadeia de Valor 0,17 -0,10 0,13 0,21 

Balanced Scorecard  0,33 -0,06 0,05 0,28 

Demonstrações Contábeis 0,14 -0,16 -0,03 0,06 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme os resultados obtidos, observa-se que nenhuma das relações mensuradas se 

mostraram estatisticamente significantes, indicando que a intensidade da concorrência em 

distintas áreas das ONGs (equipe e voluntários; financiamento externo; novos programas e 

projetos e recursos comunitários) não tem relação estatisticamente significante com a 

utilização de Sistemas de Controle Gerenciais. Ainda em relação ao fator contingencial 

ambiente externo, a Tabela 2 apresenta os resultados da análise do coeficiente de correlação 

de Spearman entre Sistemas de Controle Gerenciais e a variável dinamismo ambiental. 
 

Tabela 2: Correlação entre Sistemas de Controle e o Ambiente externo (dinamismo) 

Sistemas de controle 

Ambiente 

regulamentar 

Ambiente 

Econômico Social 

Aspectos políticos e de 

segurança 

Ambiente 

tecnológico 

Gerenciamento por Projeto 0,02 0,04 -0,09 0,16 

Orçamento 0,13 0,05 -0,02 0,24 

Controle Interno 0,11 -0,17 -0,19 0,12 

Custeio ABC -0,09 0,14 -0,01 0,24 

Gestão Baseada em Valor -0,02 0,03 -0,13 0,21 

Gestão Baseada em 

Atividades 
-0,06 0,10 -0,11 0,17 

Custeio Variável e Custeio 

Alvo 
0,12 -0,05 -0,14 0,18 

Análise custo/volume/lucro 0,22 0,05 -0,13 0,28 

Análise da Cadeia de Valor 0,17 -0,07 -0,20 0,24 

Balanced Scorecard  -0,02 -0,25 -0,21 -0,03 

Demonstrações Contábeis 0,44 0,00 -0,15 0,34 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação aos resultados, constatou-se que a variável Ambiente regulamentar (por 

exemplo, leis e regulamentos) apresenta relação direta e estatisticamente significante com as 

demonstrações contábeis, variável dos sistemas de controle utilizados nas ONGs. Dessa 

forma, supõe-se que a contabilidade brasileira ainda por ter a característica normativa, 

influencia as ONGs para implantação de seus relatórios contábeis, servindo de apoio aos 

controles gerenciais. A Tabela 3 apresenta os resultados da análise do coeficiente de 



 

 

correlação de Spearman entre Sistemas de Controle Gerenciais e o fator contingencial 

ambiente externo, através da última variável mensurada incerteza ambiental. 

 
Tabela 3: Correlação entre Sistemas de Controle e o Ambiente externo (incerteza) 

Sistemas de controle Governo Doadores Beneficiários Públicas e comunitárias 

Gerenciamento por Projeto 0,36 -0,12 -0,10 0,04 

Orçamento 0,39 -0,04 -0,02 0,07 

Controle Interno 0,30 -0,11 0,10 0,10 

Custeio ABC 0,30 -0,13 -0,07 0,06 

Gestão Baseada em Valor 0,38 -0,19 0,16 0,26 

Gestão Baseada em Atividades 0,35 -0,16 -0,11 -0,02 

Custeio Variável e Custeio Alvo 0,30 -0,14 0,12 0,16 

Análise custo/volume/lucro 0,23 -0,14 0,34 0,28 

Análise da Cadeia de Valor 0,34 -0,12 0,26 0,22 

Balanced Scorecard  0,23 0,07 0,22 0,14 

Demonstrações Contábeis 0,18 -0,12 0,39 0,20 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Corroborando com os resultados da variável intensidade da concorrência, os sistemas 

de controle gerenciais não apresentaram relações estatisticamente significantes com o fator 

contingencial ambiente externo, representado pela variável incerteza ambiental. Esses 

resultados sugerem, que a previsibilidade dos requisitos dos stakeholders em relação à 

prestação de contas, não influenciam a utilização dos sistemas de controle gerenciais. 
 

4.2 Controles gerenciais e fatores contingenciais Internos 

 

Iniciando a apresentação e análise das associações com base nos determinantes 

organizacionais, a Tabela 4 demonstra os resultados da análise do coeficiente de correlação de 

Spearman entre os Sistemas de Controle Gerenciais e o fator contingencial Tamanho.  
 

Tabela 4: Correlação entre Sistemas de Controle e Tamanho 

Sistemas de controle Faturamento Número de funcionários 

Gerenciamento por Projeto 0,02 -0,25 

Orçamento 0,20 -0,01 

Controle Interno 0,18 0,13 

Custeio ABC -0,08 -0,07 

Gestão Baseada em Valor -0,01 -0,02 

Gestão Baseada em Atividades -0,11 -0,22 

Custeio Variável e Custeio Alvo -0,10 -0,10 

Análise custo/volume/lucro -0,18 -0,04 

Análise da Cadeia de Valor -0,07 -0,04 

Balanced Scorecard  0,00 0,14 

Demonstrações Contábeis 0,13 0,27 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que o fator contingencial tamanho, 

representado pelas variáveis número de funcionários e faturamento, não apresentou relações 

estatisticamente significantes quanto ao uso dos Sistemas de Controle Gerenciais nas ONGs. 



 

 

A Tabela 5 descreve as evidências da análise do coeficiente de correlação de 

Spearman entre os Sistemas de Controle e o fator contingencial Estratégia.  
 

Tabela 5: Correlação entre Sistemas de Controle e Estratégia 

Sistemas de controle 

 

Agressiv

idade Análise 

Defesa 

externa 

Defesa 

interna Futuro 

Pró-

ativid

ade Risco 

Inov

ação 

Mudança 

na 

Estratégia 

Gerenciamento por 

Projeto 
0,18 0,34 0,30 0,39 0,49 0,34 0,10 0,36 0,45 

Orçamento 0,26 0,26 0,19 0,34 0,48 0,32 0,21 0,37 0,51 

Controle Interno 0,30 0,44 0,25 0,45 0,58 0,30 0,07 0,41 0,58 

Custeio ABC 0,12 0,38 0,19 0,45 0,65 0,34 0,12 0,34 0,43 

Gestão Baseada em 

Valor 
0,16 0,43 0,21 0,48 0,57 0,34 0,31 0,30 0,50 

Gestão Baseada em 

Atividades 
0,20 0,42 0,20 0,35 0,52 0,42 0,26 0,34 0,50 

Custeio Variável e 

Custeio Alvo 
0,10 0,44 0,27 0,44 0,49 0,34 0,29 0,30 0,43 

Análise 

custo/volume/lucro 
0,27 0,49 0,37 0,47 0,61 0,45 0,15 0,37 0,47 

Análise da Cadeia de 

Valor 
0,29 0,60 0,42 0,52 0,67 0,49 0,23 0,41 0,55 

Balanced Scorecard  0,33 0,55 0,26 0,44 0,58 0,43 0,34 0,29 0,52 

Demonstrações 

Contábeis 
0,34 0,53 0,39 0,44 0,54 0,35 0,24 0,37 0,54 

Fonte: Dados da pesquisa 

No que concerne aos resultados, verificou-se que diversas prioridades estratégicas 

foram correlacionadas positivamente e estatisticamente significantes com a utilização dos 

Sistemas de Controles Gerenciais. Destaca-se, a prioridade estratégica voltada para o futuro, 

na qual enfatiza na tomada de decisão e planejamento de longo prazo, pois foi relacionada 

diretamente com todas as variáveis dos Sistemas de Controles Gerenciais. Na mesma direção, 

a prioridade estratégica que enfatiza na mudança de atividades estratégicas, também foi 

relacionada diretamente com todas as variáveis dos Sistemas de Controles Gerenciais 

utilizados nas ONGs. 

A Tabela 6 demonstra as evidências da análise do coeficiente de correlação de 

Spearman entre os Sistemas de Controle Gerenciais e o fator contingencial Estrutura. 

 
Tabela 6: Correlação entre Sistemas de Controle e Estrutura Organizacional 

Sistemas de controle Descentralização Formalização Estratificação Complexidade 

Gerenciamento por Projeto 0,27 0,33 0,48 0,43 

Orçamento 0,32 0,49 0,53 0,46 

Controle Interno 0,48 0,51 0,59 0,39 

Custeio ABC 0,12 0,24 0,40 0,25 

Gestão Baseada em Valor 0,03 0,12 0,34 0,34 

Gestão Baseada em Atividades 0,26 0,36 0,44 0,32 

Custeio Variável e Custeio Alvo 0,12 0,10 0,29 0,22 

Análise custo/volume/lucro 0,08 0,22 0,22 0,25 

Análise da Cadeia de Valor 0,23 0,28 0,37 0,36 

Balanced Scorecard  0,10 0,11 0,21 0,30 

Demonstrações Contábeis 0,40 0,42 0,45 0,49 

Fonte: Dados da pesquisa 



 

 

As evidências encontradas indicaram que o fator contingencial estrutura 

organizacional possui relação direta e estatisticamente significante com algumas variáveis dos 

Sistemas de Controles Gerenciais utilizados nas ONGs.  O primeiro aspecto da estrutura 

organizacional, descentralização, foi relacionado com a utilização do controle interno e as 

demonstrações contábeis. A formalização, foi relacionada com o orçamento e o controle 

interno. A Estratificação, foi relacionada com o Gerenciamento por Projeto, Orçamento, 

Controle Interno, Custeio ABC, Gestão Baseada em Atividades e demonstrações contábeis. 

Por fim, a complexidade foi relacionada com o Gerenciamento por Projeto, Orçamento e 

demonstrações contábeis. 

A Tabela 7 descreve os resultados da análise do coeficiente de correlação de 

Spearman entre os Sistemas de Controle Gerenciais e o fator contingencial Tecnologia.  

 
Tabela 7: Correlação entre Sistemas de Controle e Tecnologia 

Sistemas de controle 

Padronizados e 

automatizados 

Variedade de 

atividades 

Claras e facilmente 

analisadas 

Altamente 

dependentes 

Gerenciamento por 

Projeto 
0,20 0,45 0,46 0,40 

Orçamento 0,22 0,41 0,47 0,44 

Controle Interno 0,29 0,43 0,56 0,39 

Custeio ABC 0,41 0,39 0,51 0,34 

Gestão Baseada em 

Valor 
0,53 0,35 0,52 0,29 

Gestão Baseada em 

Atividades 
0,31 0,39 0,57 0,33 

Custeio Variável e 

Custeio Alvo 
0,47 0,27 0,51 0,22 

Análise 

custo/volume/lucro 
0,57 0,20 0,58 0,38 

Análise da Cadeia de 

Valor 
0,54 0,25 0,63 0,38 

Balanced Scorecard  0,59 0,20 0,44 0,34 

Demonstrações 

Contábeis 
0,42 0,27 0,63 0,54 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que tange aos resultados, evidenciou-se que a utilização de vários Sistemas de 

Controles Gerenciais é relacionada positivamente e estatisticamente significante com 

características das tarefas do staff das ONGs, representando o fator contingencial Tecnologia. 

Como destaque, a variável característica das tarefas da equipe, sobre medidas de desempenho, 

claras e facilmente analisadas, foi relacionada com todos os Sistemas de Controles Gerenciais. 

De forma complementar, a Tabela 8 demonstra os resultados da análise do coeficiente 

de correlação de Spearman entre os Sistemas de Controle Gerenciais e o fator contingencial 

Tecnologia, enfatizando, nos aspectos de tecnologia da informação. 

 



 

 

Tabela 8: Correlação entre Sistemas de Controle e Tecnologia (TI) 

Sistemas de controle 

Computador

es/laptops Internet Softwares 

Tecnologias de 

comunicação 

Sistemas de 

informação 

Gerenciamento por Projeto 0,17 0,40 0,03 0,37 -0,03 

Orçamento 0,22 0,42 0,13 0,30 0,06 

Controle Interno 0,21 0,34 0,22 0,22 0,25 

Custeio ABC 0,00 0,28 0,13 0,19 0,03 

Gestão Baseada em Valor -0,09 0,12 0,21 0,14 0,32 

Gestão Baseada em 

Atividades 
-0,02 0,12 0,07 0,13 0,05 

Custeio Variável e Custeio 

Alvo 
-0,29 -0,01 0,10 0,02 0,22 

Análise custo/volume/lucro -0,18 -0,03 0,29 -0,03 0,37 

Análise da Cadeia de Valor -0,16 0,04 0,30 -0,02 0,37 

Balanced Scorecard  -0,06 -0,09 0,30 -0,18 0,49 

Demonstrações Contábeis -0,09 0,04 0,34 0,13 0,44 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Através dos resultados obtidos, percebe-se que apenas dois aspectos de tecnologia da 

informação se mostraram diretamente e estatisticamente significantes relacionados com os 

Sistemas de Controle Gerenciais. Assim, a utilização da informática foi relacionada com o 

Gerenciamento por Projeto e Orçamento. E a utilização dos sistemas de informação foi 

relacionada com o Balanced Scorecard e as Demonstrações Contábeis. 

A Tabela 9 evidencia os resultados da análise do coeficiente de correlação de 

Spearman entre os Sistemas de Controle Gerenciais e o fator contingencial Cultura.  

 
Tabela 9: Correlação entre Sistemas de Controle e Cultura 

Sistemas de 

controle 

Pensamento 

proativo 

Receptivos a 

novas ideias 

Cooperação, lealdade 

e boas relações 

Abertos, com espírito 

de equipe e união 

Consenso e 

participação 

Gerenciamento 

por Projeto 
0,60 0,48 0,45 0,43 0,45 

Orçamento 0,59 0,40 0,43 0,48 0,43 

Controle Interno 0,56 0,38 0,37 0,43 0,48 

Custeio ABC 0,48 0,43 0,36 0,40 0,27 

Gestão Baseada 

em Valor 
0,44 0,33 0,21 0,42 0,17 

Gestão Baseada 

em Atividades 
0,47 0,45 0,28 0,36 0,42 

Custeio Variável e 

Custeio Alvo 
0,33 0,38 0,22 0,43 0,27 

Análise custo/ 

volume/lucro 
0,33 0,40 0,26 0,40 0,18 

Análise da Cadeia 

de Valor 
0,43 0,47 0,32 0,51 0,34 

Balanced 

Scorecard  
0,27 0,35 0,08 0,30 0,21 

Demonstrações 

Contábeis 
0,51 0,39 0,39 0,49 0,31 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com base nos resultados obtidos, constatou-se que todos os aspectos culturais 

investigados apresentaram coeficientes positivos e estatisticamente significantes com distintos 



 

 

Sistemas de Controle Gerenciais utilizados nas ONGs. Ressalta-se, que os aspectos culturais 

das ONGs baseados na relação aberta de funcionários e com espírito de equipe e união, 

apresentou o maior número de sistemas de controle gerenciais relacionados. Por sua vez, os 

aspectos culturais fundamentados na atmosfera de cooperação, lealdade e boas relações 

informais, possuiu relação com apenas o Gerenciamento por Projeto e Orçamento. 

Por fim, a Tabela 10 demonstra os resultados da análise do coeficiente de correlação 

de Spearman entre os Sistemas de Controle Gerenciais e o fator contingencial Liderança. 

De forma concomitante com o fator contingencial cultura, todas as variáveis utilizadas 

para representar a Liderança organizacional apresentaram coeficientes de correlação positivos 

e estatisticamente significantes com distintos Sistemas de Controle Gerenciais utilizados nas 

ONGs. 

 
Tabela 10: Correlação entre Sistemas de Controle e Liderança 

Sistemas de 

controle 

Assumir riscos e 

pensar pro-ativamente 

Práticas de gestão 

do setor privado 

Relação de trabalho 

com diretores 

Conselho fornece 

orientação e liderança 

Gerenciamento 

por Projeto 
0,37 0,21 0,40 0,46 

Orçamento 0,41 0,25 0,55 0,47 

Controle Interno 0,36 0,39 0,58 0,57 

Custeio ABC 0,35 0,31 0,24 0,28 

Gestão Baseada 

em Valor 
0,48 0,49 0,24 0,29 

Gestão Baseada 

em Atividades 
0,40 0,36 0,29 0,40 

Custeio Variável e 

Custeio Alvo 
0,51 0,49 0,15 0,27 

Análise custo/ 

volume/lucro 
0,30 0,49 0,10 0,33 

Análise da Cadeia 

de Valor 
0,49 0,59 0,20 0,40 

Balanced 

Scorecard  
0,54 0,74 0,15 0,40 

Demonstrações 

Contábeis 
0,41 0,54 0,35 0,48 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As características de liderança voltadas para assumir riscos e pensar pro-ativamente, 

práticas de gestão do setor privado e a relação do conselho fornecendo orientação e liderança 

global nas ONGs, possuíram o maior número de sistemas de controle gerenciais relacionados. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

O objetivo geral do estudo foi avaliar as relações entre os fatores contingenciais com 

as práticas referentes ao controle gerencial no âmbito de Organizações Não Governamentais 

(ONGs) brasileiras. Para tanto, foi realizado uma pesquisa de campo, por meio de uma survey 

por correspondência, baseando-se nas pesquisas de Ferreira e Otley (2009) e Wadongo 

(2014), com 43 organizações listadas na ABONG. Para avaliar a intensidade e a direção das 

relações entre os controles gerenciais com os fatores contingenciais externos e internos, foi 

utilizado o coeficiente de correlação de Spearman, considerando, estatisticamente 

significativos, aqueles que obtiveram níveis de 99% (p= 0,01).  

Quanto aos principais resultados do estudo, inicialmente, foi investigado as 

correlações entre controles gerenciais e fatores contingenciais externos. O principal resultado, 



 

 

revelou que apenas a variável dinamismo, em seu aspecto de mudança do Ambiente 

regulamentar apresentou relação direta e estatisticamente significante com as demonstrações 

contábeis, variável dos sistemas de controle utilizados nas ONGs.  

No que tange aos resultados das correlações entre Sistemas de Controle Gerenciais e 

fatores contingenciais internos, identificou-se o Tamanho, por meio das variáveis faturamento 

e número de funcionários, como sendo o único fator contingencial que não apresentou 

relações estatisticamente significantes quanto ao uso dos Sistemas de Controle Gerenciais nas 

ONGs. Os demais fatores contingenciais internos apresentaram várias correlações diretas e 

estatisticamente significativas (estratégia, estrutura organizacional, tecnologia e TI, cultura e 

liderança), indicando a influência dos determinantes organizacionais em ONGs brasileiras na 

utilização de práticas gerenciais associadas ao controle. 

Destaca-se, que os determinantes organizacionais foram os principais atributos que se 

associaram diretamente com as práticas referentes ao controle gerencial em ONGs brasileiras, 

quando comparados com os fatores contingenciais externos. Assim, o ambiente externo das 

ONGs nacionais, no qual pode ter apresentado um cenário de baixa competição, mudança e 

incerteza, exerceu pouca ou em muitos casos nenhuma influência na adoção e uso de 

controles gerenciais.  

Nesse sentido, a presente pesquisa constatou uma série de associações estatisticamente 

significativas que podem contribuir para literatura específica de contabilidade gerencial e para 

o mercado empresarial do terceiro setor, pois identificou-se que as práticas de controle 

gerencial utilizadas pelos representantes das ONGs, são influenciadas por fatores situacionais. 
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