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Resumo
Esta pesquisa, posicionada no paradigma pós-estruturalista, versa sobre sistemas de controle
gerencial como instrumento de poder apresenta um estudo de caso que objetivou
compreender como os SCG adotados pela Monte Olimpo se configuram como instrumento
de poder, à luz de Bourdieu (1989). A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas
qualitativas e pesquisa documental. Adotaram-se as codificações aberta, axial e seletiva
(Strauss & Corbin, 2008) e a construção de mapa cognitivo (Fiol & Huff, 1992) como
procedimentos analíticos e triangulação de dados multicritério. Notou-se, na análise dos
SCG, a complementariedade entre os controles culturais, planejamento, controles
cibernéticos, remuneração e recompensas e controles administrativos. Quanto aos aspectos
que envolvem relações de poder, constatou-se que os SCG estabelecem normas para
funcionamento do campo e produzem e reproduzem hierarquias de poder. Conclui-se que os
SCG são definidos principalmente em função dos controles culturais e são instrumentos
simbólicos de poder. Além disso, os SCG estabelecem relações de poder que resultam na
definição das atuações da empresa perante a sociedade e seus próprios funcionários, no
estabelecimento de hierarquias de dominação e influência e controle sobre os membros
organizacionais. Por outro lado, o poder também serve como insumo para o estabelecimento
e aplicação dos SCG na organização. Como contribuição e inovação teórica, elaboraram-se
um modelo empírico que esquematiza o pacote de sistemas de controle gerencial como
instrumento de poder simbólico e proposições teóricas acerca da temática investigada.
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PACOTE DE SISTEMAS DE CONTROLE GERENCIAL COMO INSTRUMENTO 
DE PODER EM UMA HOLDING FAMILIAR SOB A ÓTICA DE BOURDIEU 

 
RESUMO 
Esta pesquisa, posicionada no paradigma pós-estruturalista, versa sobre sistemas de controle 
gerencial como instrumento de poder apresenta um estudo de caso que objetivou compreender 
como os SCG adotados pela Monte Olimpo se configuram como instrumento de poder, à luz 
de Bourdieu (1989). A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas qualitativas e pesquisa 
documental. Adotaram-se as codificações aberta, axial e seletiva (Strauss & Corbin, 2008) e a 
construção de mapa cognitivo (Fiol & Huff, 1992) como procedimentos analíticos e 
triangulação de dados multicritério. Notou-se, na análise dos SCG, a complementariedade entre 
os controles culturais, planejamento, controles cibernéticos, remuneração e recompensas e 
controles administrativos. Quanto aos aspectos que envolvem relações de poder, constatou-se 
que os SCG estabelecem normas para funcionamento do campo e produzem e reproduzem 
hierarquias de poder. Conclui-se que os SCG são definidos principalmente em função dos 
controles culturais e são instrumentos simbólicos de poder. Além disso, os SCG estabelecem 
relações de poder que resultam na definição das atuações da empresa perante a sociedade e seus 
próprios funcionários, no estabelecimento de hierarquias de dominação e influência e controle 
sobre os membros organizacionais. Por outro lado, o poder também serve como insumo para o 
estabelecimento e aplicação dos SCG na organização. Como contribuição e inovação teórica, 
elaboraram-se um modelo empírico que esquematiza o pacote de sistemas de controle gerencial 
como instrumento de poder simbólico e proposições teóricas acerca da temática investigada. 
 
Palavras-chave: Artefatos sociotécnicos de controle gerencial, mecanismos socioideológicos 
de controle gerencial, práticas calculativas contábeis, poder, violência simbólica. 
 
1 INTRODUÇÃO 

As raízes da contabilidade residem no exercício do poder social e organizacional em vez 
de puramente pautadas na busca por respostas às demandas para maximizar a eficiência 
econômica (Hoskin & Macve, 1988). Deste modo, compreende-se a contabilidade como parte 
de um amplo processo de construção da realidade (Morgan, 1998), isto é, um conjunto de 
mecanismos ou tecnologias desprovidas de neutralidade, capazes de criar realidade e influenciar 
ações individuais e coletivas (Miller, 1994).  

Portanto, atribui-se à contabilidade o papel de atuação ativo na formação de um 
ambiente organizacional gerenciável (Hopwood, 1987). Isso ocorre porque as práticas 
calculativas derivadas da contabilidade (Miller, 2001), com destaque para os sistemas de 
controle gerencial (SCG), possibilitam o exercício de determinadas formas de poder (Hopwood, 
1987).  Apesar disso, historicamente, os SCG são considerados e pesquisados como ferramentas 
passivas, úteis principalmente como fontes de informações voltadas para o processo decisório 
(Chenhall, 2003). Em contrapartida, os SCG influenciam pessoas e suas ações (Chenhall, 2003) 
e estabelecem novas formas de agir (Miller, 2001), o que expressa, evidentemente, o papel ativo 
dos SCG (Chenhall, 2003). Logo, configuram-se como mecanismos ativos capazes de 
promover mudanças econômicas, comportamentais, sociais e intra-organizacionais. 

Em linha com essa perspectiva, os SCG operam como um conjunto que integra e articula 
diversos mecanismos e técnicas orientados para o controle gerencial. Os SCG configuram-se 
como um “pacote” de sistemas de controle que reúne artefatos sociotécnicos e mecanismos 
socioideológicos de controle gerencial (Abernethy & Chua, 1996; Alvesson & Kärreman, 2004; 
Malmi & Brown, 2008; Sandelin, 2008; Nascimento, 2011).  

Miller (2001) salienta que o controle é promovido pelos SCG de maneira autorregulada, 
ou seja, os indivíduos agem livremente, porém em concordância com normas preestabelecidas. 
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É exercido sutilmente e se infiltra no modo de agir das pessoas. Assim, influencia o consumo 
de recursos, estabelece padrões de ação, demandas por treinamentos e sistemas de recompensas 
por condutas alinhadas às estratégias e aos objetivos organizacionais – bem como eventuais 
punições, caso contrário – (Miller & O’Leary,1994; Miller, 2001; Malmi & Brown, 2008). 

Não obstante, poucas pesquisas de cunho teórico e empírico foram desenvolvidas sobre 
essa temática (Abernethy & Chua, 1996; Alvesson & Kärreman, 2004; Malmi & Brown, 2008; 
Sandelin, 2008; Nascimento, 2011). Considera-se que explorar o papel ativo dos SCG, seu 
funcionamento integrado e sua conexão como o meio social possibilita a compreensão sobre 
como estes são definidos, adotados e utilizados pelas organizações; quais as motivações 
adjacentes à utilização dos SCG; como a motivação e a própria autonomia dos atores sociais 
são aproveitadas em benefício do controle gerencial (Alawattage, 2011). 

Ademais, entende-se que a interseção entre a concepção dos SCG como um pacote 
(Sandelin, 2008; Nascimento, 2011) e poder consiste em oportunidade de pesquisa, pois os SCG 
encorajam o exercício de poder, o controle de indivíduos e a aceitação de hierarquias de 
distinção social (Alawattage, 2011). Isto é, os SCG operam como mecanismos simbólicos de 
poder e dominação (Bourdieu, 1989), pois legitimam a dominação e a influência dos indivíduos 
que possuem mais poder sobre os indivíduos menos empoderados (Alawattage, 2011).  

Esta investigação consiste em um estudo de caso (Stake, 1995), realizado na Monte 
Olimpo, sociedade limitada de grande porte, constituída como holding familiar.  Na perspectiva 
de Bourdieu (1989), considera-se a organização como um campo de disputas, espaço social no 
qual diversas formas de poder são produzidas e reproduzidas por meio dos SCG, e caracterizado 
pela a formação de um habitus particular e incorporado pelos indivíduos do campo.  

Diante do contexto apresentado, este estudo tem por objetivo compreender como os 
SCG adotados pela Monte Olimpo se configuram como instrumento de poder, sob a perspectiva 
bourdiesiana das relações de poder. Como objetivos específicos, tem-se: a) classificar os 
componentes dos SCG da Monte Olimpo, conforme a tipologia de Malmi e Brown (2008); b) 
analisar o posicionamento dos atores sociais no campo de disputas; c) entender como os SCG 
se transformam em capitais econômico, cultural, social e simbólico; d) captar como os SCG se 
transformam em diferentes sistemas de incorporação, a saber, illusio, habitus, doxa, hexis; e e) 
averiguar como os sistemas de controle gerencial estabelecem relações de poder no campo de 
disputas. Nesse sentido, busca-se responder à seguinte pergunta de pesquisa: Como os SCG 
adotados pela Monte Olimpo se configuram como instrumento de poder, à luz da perspectiva 
bourdiesiana das relações de poder? 

Além das contribuições teóricas ora mencionadas, o estudo possibilita avanços em 
outras dimensões. Em termos metodológicos, atende-se às demandas metodológicas expostas 
por Guerreiro (2006), Frezatti, Nascimento e Junqueira (2008), Costa e Martins (2016) e Major 
(2017). Adotou-se uma abordagem alternativa de pesquisa, alicerçada em pesquisa qualitativa 
e teoria sociológica (Major, 2017) em detrimento do paradigma de pesquisa dominante – que é 
voltado para o positivismo (Costa & Martins, 2016) e fundamentado em teorias estritamente 
econômicas (Guerreiro, 2006; Frezatti, Nascimento & Junqueira, 2008).  

Na dimensão empírica, este estudo permite a compreensão sobre o papel de cada 
categoria de SCG, e de como essas categorias se articulam e se complementam a fim de 
assegurarem a compatibilidade entre ações e decisões individuais e os objetivos e as estratégias 
da organização. No que tange às contribuições sociais, o estudo permite o entendimento de 
como os SCG instituem e reproduzem hierarquias de poder, assim como o seu funcionamento 
como mecanismos de controle de ações individuais e de grupos de indivíduos. Destarte, também 
proporciona a compreensão sobre como as hierarquias de poder estabelecidas a partir dos SCG 
moldam a atuação da organização em relação ao meio social. 
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2 PACOTE DE SISTEMAS DE CONTROLE GERENCIAL E PODER SIMBÓLICO 
Como plataforma teórica, optou-se pelo referencial teórico-analítico de Bourdieu (1989) 

e pela tipologia de Malmi e Brown (2008). Bourdieu (1989) concebe qualquer sistema social 
como um campo de relações de poder, uma vez que os indivíduos desse campo competem por 
recursos de poder na forma de capital econômico, cultural, social e simbólico. Tal competição 
viabiliza a compreensão das práticas que imperam no campo, de suas estruturas sociais e das 
ações sociais dos indivíduos (Free & Macintosh, 2009). Para Bourdieu (1989) o poder é 
relacional, e seu referencial teórico-analítico integra três conceitos-chave que permitem o 
entendimento sobre relações de poder: o campo, ou estrutura social; as várias formas de capital, 
ou recursos de poder; e o habitus, ou disposições para agir dos atores sociais. Tais conceitos-
chave desdobram-se em outros mais, conforme discutido adiante. 

Alawattage (2011) admite os SCG como sistemas simbólicos por conta de seus padrões 
e procedimentos calculativos, os quais legitimam uma espécie de ranking social ao encorajarem 
o dominado a aceitar as hierarquias de distinção social. Assim, é possível abordar os SCG como 
instrumento de poder, em consonância com a perspectiva bourdiesiana das relações de poder. 

Possuir vários SCG é comum a grande parte das organizações. Se toda essa variedade 
de SCG forem projetados e coordenados intencionalmente, o termo “pacote” é empregado – 
assim é possível chamar todo esse sistema de SCG (Malmi & Brown, 2008). A motivação 
econômica baseia a articulação desses elementos. Os gestores utilizam o pacote de SCG para 
que as condutas e decisões de seus funcionários sejam compatíveis com as estratégias e os 
objetivos da organização (Malmi & Brown, 2008). Assim, a busca contínua por melhores 
resultados possui destaque. Já os artefatos sociotécnicos, ou “formas estruturais de controle” 
(Alvesson & Kärreman, 2004, p. 424), focam-se em resultados e comportamentos mensuráveis. 
Em seu turno, mecanismos socioideológicos moldam a experiência das pessoas nas 
organizações e servem como base, inclusive, para a definição dos resultados e condutas 
desejáveis em um contexto organizacional particular (Alvesson & Kärreman, 2004).  

Diante do exposto, adotou-se o conceito de SCG formulado por Malmi e Brown (2008, 
p. 291): os sistemas de controle gerencial “incluem todos os dispositivos e sistemas que os 
gestores usam para garantir que os comportamentos e decisões de seus funcionários são 
consistentes com os objetivos e as estratégias da organização, mas excluem sistemas de suporte 
à decisão puros”. Dentre tais dispositivos, incluem-se quaisquer sistemas, regras, práticas, 
valores e outras atividades de gerenciamento. Segundo os autores, os sistemas contábeis 
designados apenas como suporte para a tomada de decisão, mas que não tenham contidos em si 
atribuições de monitoramento, são considerados sistemas de contabilidade gerencial.  

Tal conceito abrange a concepção de atuação ativa por parte dos SCG. Assim, para a 
finalidade deste estudo, utilizou-se a tipologia de Malmi e Brown (2008) para a classificação 
dos SCG da Monte Olimpo. A Figura 1 exibe sinteticamente os componentes do pacote de SCG.  

Controles culturais 
Clãs Valores Símbolos 

Planejamento Controles cibernéticos 

Remuneração 
e recompensas 

Planejamento 
de longo prazo 

Planejamento 
de ações 

Orçamentos 
Sistemas de 

medidas 
financeiras 

Sistemas de 
medidas 

não 
financeiras 

Sistemas 
de 

medidas 
híbridos 

Controles Administrativos 
Estrutura de Governança Estrutura Organizacional Políticas e Procedimentos 

Figura 1 Pacote de Sistemas de Controle Gerencial 
Fonte: Malmi e Brown (2008, p. 291). 

Conforme a Figura 1, os controles culturais são abrangentes, embora sutis; assume-se 
que estes oferecem o contexto que possibilita o funcionamento dos demais controles (Alvesson 
& Karreman, 2004). Os artefatos aplicados para o planejamento, controles cibernéticos e 
remuneração e recompensas, direcionados para os resultados mensuráveis e os comportamentos 
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individuais e coletivos. Por sua vez, os controles administrativos criam a estrutura para que os 
demais controles operem (Malmi & Brown, 2008).  

O controle inclui o exercício de poder em busca de assegurar recursos suficientes e 
mobilizar e orquestrar ações individuais e coletivas em busca da consecução de objetivos 
específicos (Alveson & Karreman, 2004). Para representar a integração entre as perspectivas 
teóricas aplicadas neste estudo, propõe-se um modelo teórico, apresentado na Figura 2.  

 
Figura 2 Integração entre pacote de sistemas de controle gerencial e poder simbólico de Bourdieu. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Considera-se que cada organização é um campo de disputas (Bourdieu, 2005), ou seja, 
um espaço particular onde o jogo ou disputa por poder ocorre, mediado por regras de 
funcionamento particulares, especificamente illusio, habitus, doxa e hexis corporal 
(Alawattage, 2011).  Ademais, “o conceito de campo encoraja o pesquisador a conectar disputas 
internas à organização aos conflitos amplos de poder na sociedade” (Swartz, 2008, p. 49). 
Assim, tem-se as organizações como um espaço social onde indivíduos competem por capital 
e vantagens pessoais, em sintonia com as dimensões materiais (objetivas) e simbólicas 
(subjetivas) da vida social (Everett, 2002; Alawattage, 2011). 

A Figura 1 apresenta o pacote de SCG como uma estrutura do campo de disputas que 
exerce influência e se transforma (setas dobradas) nos diversos tipos de capital e nos sistemas 
incorporação. Os componentes do pacote de SCG são constitutivos de relações sociais e 
procuram tornar o futuro conhecível, calculável e passível de controle (Miller, 2001). Os SCG 
moldam relações de poder e permitem que ações aconteçam e que os indivíduos sejam por elas 
influenciados (Miller, 2001, p. 379). Similarmente, os indivíduos agem conforme o volume de 
capital, ações essas permeadas pelo habitus. 

Sob a ótica do conceito de capital, o pacote de SCG define a posição dos agentes do 
campo e possibilita a competição por poder. Assim, relaciona-se o conceito de pacote de SCG 
com os conceitos das várias formas de capital, conforme apresentado no Quadro 1.  
Quadro 1 Sistemas de controle gerencial como recursos de poder 

Capital Relações entre SCG e os tipos de capital 

Econômico 

A motivação econômica dos detentores deste tipo de capital implica na busca por eficiência 
individual e coletiva, e os SCG possibilitam a mensuração e a visibilidade das situações eficientes 
ou não, criam padrões de realização compatíveis com o interesse da administração, e geram 
demandas de treinamentos que possibilitem o atingimento dessas condições e a recompensa por 
eficiência (Miller & O’Leary, 1994). 

Cultural 

A expertise na área contábil possibilita a ocupação de espaços de poder na sociedade (Lombardi, 
2016). A utilização dos SCG visando o controle e o gerenciamento de recursos e comportamento 
de sujeitos explicita a caracterização dos SCG como capital cultural. Destarte, é compatível com 
os objetivos dos detentores de capital econômico, tendo em vista a aplicação dos SCG em busca 
de resultados sustentáveis, bem como com os interesses de outros agentes sociais. 
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Social 

É reconhecido quando uma pessoa agrega ao grupo e “possibilita a entrada em domínios sociais 
[ ...] em ordem de produzir ou reproduzir relacionamentos duradouros e úteis que podem garantir 
proveitos materiais ou simbólicos” (Bourdieu, 1997, p. 52). No caso dos SCG, por intermédio 
deles é possível adentrar a espaços sociais, assumir posições poderosas como as de tomada de 
decisão (Lombardi, 2016), como também permanecer no campo, visto que a característica 
principal desse recurso de poder é a de manifestar outras formas de poder úteis ao grupo, da 
perspectiva individual para a coletividade. 

Simbólico 

Impõe e legitima a visão de mundo e o modo em que os campos são organizados como hierarquias 
(Bourdieu, 1989). Sistemas simbólicos como os SCG possuem tal poder, tendo em vista que estes 
são empregados no campo organizacional com o consentimento dos sujeitos. Numa perspectiva 
weberiana, os SCG promovem a “domesticação do dominado” (Alawattage, 2011, p. 17), 
legitimam as práticas do dominante do campo (Neu, 2000). Isso ocorre pela característica 
fundamental do capital simbólico: ser constituído externamente aos seus detentores; assim os 
indivíduos que sofrem violência simbólica proveniente dessa forma simbólica de capital aceitam, 
simultaneamente, tal forma de dominação. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
A partir das relações estabelecidas no Quadro 1, considera-se os SCG como 

instrumentos de poder. A violência simbólica é sinônimo de exercício de poder, e a distribuição 
desigual de capital no campo possibilita o controle e o exercício do poder. Tal situação é 
concebida na Figura 1, a seta que conecta os tipos de capital aos sistemas de incorporação 
representa o poder e a violência simbólica que emanam dos SCG enquanto capital. 

Quanto mais capital, mais controle e poder, e vice-versa. Bourdieu (1989) estipula que 
o dominante do campo tende a manter sua posição de poder, ao passo que os dominados tendem 
a buscar a subversão do status quo do campo – a redistribuição dos recursos de poder – mesmo 
que de modo inconsciente. Esta é a illusio, a crença de que as disputas por posições de poder 
compensam, a condição para que as disputas ocorram (Oliveira, 2005). 

Os SCG também geram illusio, pois abrigam em seu bojo formas de controles de perfil 
técnico, orientadas para o comportamento e resultados que atendam às ambições da 
organização, ao mesmo tempo que são suportados por elementos culturais (Alvesson & 
Kärreman, 2004). Admite-se que, duas formas de illusio decorrem dos SCG. O direcionamento 
de ações promovido, conforme Miller e O’Leary (1994) e a busca pelos vários tipos de capital. 
A illusio é retratada na Figura 1 num formato estrelado, pois é parte inerente ao campo, que 
produz a ideia enraizada nas mentes dos atores sociais de um campo particular que o jogo vale 
a pena ser jogado (Free & Macintosh, 2009).  

O habitus é fundamental para o poder, pois trata-se da regra tácita para o funcionamento 
do campo (Bourdieu, 1989). As pessoas agem conforme o volume de capital possuído, ou seja, 
o habitus resulta do capital. Miller (2001) entende que os SCG funcionam como tecnologias de 
poder, que implicam em um modo de ação que não age diretamente sobre os atores sociais, 
simultaneamente preservando a liberdade dos indivíduos e condicionando suas ações. Tal 
entendimento sobre o funcionamento dos SCG é similar ao funcionamento do habitus, que age 
sobre o inconsciente dos indivíduos, também condicionando suas ações. 

Os SCG e o habitus não ditam como os agentes sociais devem agir, porém proveem uma 
estrutura geral para a ação social (Miller, 2001; Free & Macintosh, 2009). Assim, conforme a 
influência da distribuição de capital, ambos formatam as práticas dos habitantes do campo. Da 
mesma forma que o habitus estabelece as disposições para os indivíduos agirem socialmente, 
os SCG definem resultados e comportamentos desejáveis, e direcionam como fazê-lo.  

Admite-se doxa e hexis corporal específicos para o habitus (Free & Macintosh, 2009). 
A doxa refere-se ao ponto de vista do dominante e à internalização mental do habitus, e a hexis 
diz respeito à internalização corporal do habitus. Os três círculos em sobreposição, na Figura 
1, indicam a inter-relação entre tais elementos, os sistemas de incorporação. Os SCG implicam 
na doxa e hexis presentes no campo (Alawattage, 2011) e exercem um papel fundamental para 
o exercício do poder e construção das práticas do campo.  



6 
 

Os SCG, enquanto capital e influenciadores dos tipos de capital e do habitus, contribuem 
para a legitimação o ponto de vista (doxa) do dominante (Miller & O’Leary, 1994) e reprodução 
da violência simbólica (Everett, 2002). A violência simbólica espelha a submissão dos agentes 
sociais, mesmo que isso ocorra de forma imperceptível (Bourdieu, 2008). Dito de outro modo, 
o exercício de poder oriundo da dinâmica relacional propagada por Bourdieu (1989), torna 
possível o controle gerencial. 

Os SCG também contribuem no sentido de viabilizar tal submissão, ou disciplinarização 
dos corpos, reconhecida por Bourdieu (1990, p. 69-70) como hexis, “a manifestação corporal 
de uma disposição permanente – um modo durável de empreender atos físicos tais como usar 
uma ferramenta, permanecer em pé, andar, falar e, desse modo, sentir e pensar”. O controle 
gerencial ocorre de maneiras explícitas, pelo uso dos artefatos sociotécnicos e também de modo 
sutil, por intermédio dos mecanismos socioideológicos. Assim, entende-se que essas os SCG 
integrados parametrizam os modos de agir e pensar das pessoas, direcionando as relações de 
poder do campo e promovendo o controle gerencial (representado pelo losango da Figura 1). 

O habitus, a doxa e a hexis corporal conectam-se ao controle gerencial, conforme a seta 
à direita (na Figura 1). Os elos de ligação são, respectivamente o saber prático, crenças e atitudes 
provenientes das relações de poder. Entretanto, convém alertar que o exercício de poder e as 
práticas da organização que envolvem o controle gerencial não ocorrem apenas em decorrência 
do habitus, doxa e hexis. Existe uma relação dialética entre a estrutura de capital e a estrutura 
cognitiva (sistemas de incorporação) dos agentes sociais (Bourdieu, 1996, 1989; Alawattage, 
2011). As setas em sentido duplo, posicionadas na Figura 1 entre os tipos de capital e os 
sistemas de incorporação, ilustram tal dialética. 

Os SCG assumem o formato de recursos de poder, os quais direcionam e controlam as 
práticas individuais, afetando os esquemas mentais e as ações dos indivíduos e, de igual forma, 
criam congruência coletiva no campo. Estabelecem “uma lógica específica do campo e são os 
meios simbólicos pelos quais as propriedades estruturais do campo são conhecidas, 
comunicadas, reproduzidas e transformadas em um conjunto de disposições práticas que 
orientam as práticas de trabalho do dia-a-dia, dominação e resistência” (Alawattage, 2011, 
p.17). Os SCG se incorporam ao cotidiano dos indivíduos, e, por se tratarem de sistemas 
simbólicos, esses próprios indivíduos chancelam o poder que emana dos próprios SCG. 
 
3 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso único (Stake, 1995), de abordagem 
qualitativa (Dezin & Lincoln, 2006), fundamentado no paradigma pós-estruturalista. Delbridge 
e Ezzamel (2005) ressaltam quatro pontos essenciais quanto à abordagem pós-estruturalista ao 
controle: ênfase em um contexto particular; implicações do controle para indivíduos, 
organizações e sociedade; abordagem relacional ao poder; e considera os efeitos do poder sobre 
os sujeitos. 

O local de aplicação da pesquisa é o Grupo Monte Olimpo (nome fictício para a 
preservação do anonimato e do sigilo), sociedade limitada de grande porte, organizada sob o 
formato de holding familiar, sediada em uma pequena cidade do interior do estado do Paraná. 
Possui cerca de 50 anos de existência e atua em diversos negócios. Também é uma das 500 
maiores e melhores empresas do Brasil, conforme o ranking da Revista Exame.  

Selecionou-se o Departamento de Controladoria como unidade de análise e os SCG 
adotados pela empresa como objeto de pesquisa. Tal departamento responde diretamente à 
presidência, divide-se em quatro áreas de responsabilidade (orçamento, contabilidade e tributos 
diretos, tributos indiretos e controles internos, e custos e patrimônio), e compõe-se por cerca de 
47 pessoas (das quais 25 localizam-se na matriz). Apresenta-se, no Quadro 1, o alinhamento 
metodológico que sintetiza o construto da pesquisa. Cada objetivo específico relaciona-se a 
uma categoria de análise conforme a ordem de apresentação de ambos. 
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Quadro 1 Alinhamento metodológico 
Categorias 
de análise 

Aspectos investigados e autores Operaci-
onalização Definições constitutivas Definições operacionais 

Caracteriza-
ção do 

pacote de 
SCG. 

Como elementos do pacote de SCG 
tem-se: controles culturais, 

planejamento, remuneração e 
recompensas, controles cibernéticos e 
controles administrativos (Malmi & 

Brown, 2008). 

Classificaram-se os componentes do 
pacote de SCG com base em 

Alvesson e Kärreman (2004) e Malmi 
e Brown (2008). Analisou-se como os 
itens do pacote de SCG interagem e 

se complementam. 

Questões 
B1-01 - B1-

18 e 
pesquisa 

documental. 

Posições de 
poder 

estabelecidas 
pelo uso dos 
sistemas de 

controle 
gerencial. 

Admite-se as organizações como 
campo de disputas (Bourdieu, 

2005;1996; Swartz, 2008), pois 
correspondem a um espaço particular 
no qual disputas por poder, ocorrem. 

Admite-se, também, que os SCG 
estabelecem regras específicas para o 
funcionamento do campo (Miller & 

O’Leary, 1994; Miller, 2001). 

Identificaram-se as posições de 
poder, especificamente dominantes e 

dominados, ocupadas e assumidas 
pelos indivíduos nas hierarquias 
formal e informal da empresa. 
Identificaram-se as regras de 

funcionamento do campo 
estabelecidas pelos SCG. Análise das 
posições de poder dos indivíduos em 

relação ao campo. 

Questões 
B2-01 - B2-
03,  Bloco 4 
e pesquisa 

documental. 

Formas de 
poder 

(capital) 
contidas nos 
sistemas de 

controle 
gerencial. 

SCG como capital econômico (Miller 
& O’Leary, 1994; Free & Macintosh, 

2009), capital cultural (Free & 
Macintosh, 2009; Lombardi, 2016) 

capital social (Free & Macintosh, 2009; 
Lombardi, 2016) e capital simbólico 

(Neu, 2000; Free & Macintosh, 2009; 
Alawattage, 2011). 

Identificaram-se as formas 
específicas de poder, relacionando-as 

aos diferentes sistemas de controle 
gerencial. Analisou-se as relações 

sociais estabelecidas a partir da 
distribuição de capital no campo de 

disputas. Analisou-se a interação 
entre os diversos tipos de capitais. 

Questões 
B3-01 - B3-

05 e 
pesquisa 

documental. 

Sistemas de 
incorporação 

(illusio, 
habitus, 
doxa e 
hexis) 

contidos nos 
SCG. 

SCG como illusio, quando geradores 
de comportamentos (Miller & O’Leary, 

1994; Bourdieu, 2008). SCG como 
habitus, enquanto criadores de saber 

prático que condiciona ações de modo 
inconsciente (Bourdieu, 1989; Miller, 
2001; Free & Macintosh, 2009). SCG 
como doxa, quando reflexo da visão 

dominante do campo (Bourdieu, 1991; 
Miller & O’Leary, 1994; Alawattage, 

2011). SCG como hexis, quando ocorre 
manifestação corporal do habitus 

(Bourdieu, 1990). 

Buscou-se a compreensão de como os 
sistemas de incorporação se vinculam 

aos SCG. Identificaram-se os 
sistemas de incorporação contidos 

nos SCG. Analisou-se como acontece 
a inter-relação entre os próprios 

sistemas de incorporação e entre os 
capitais econômico, cultural, social e 

simbólico. Analisou-se como a 
interação dos sistemas de controle 

gerencial e sistemas de incorporação 
contribui para o exercício do poder. 

Questões 
B4-01 - B4-

07 e 
pesquisa 

documental. 

Relações de 
poder 

estabelecidas 
pelos 

sistemas de 
controle 

gerencial. 

Os SCG, enquanto recursos de poder e 
influenciadores dos tipos de capital, 
das estruturas e regras do campo de 

disputas e do habitus, contribuem para 
a legitimação da doxa (Miller & 
O’Leary, 1994) e reprodução da 

violência simbólica (Everett, 2002), 
assim como abastecem os estoques de 

capital dos dominados. Tal cenário 
torna possível relações de poder no 
sentido da manutenção da ordem 
social, assim como possibilita a 

subversão da doxa. 

Buscou-se a identificação e a 
compreensão das relações de poder 
estabelecidas pelo uso do pacote de 

SCG. Analisou-se como os SCG 
promovem violência simbólica a 

partir da interação entre os SCG, as 
diversas categorias de capital e os 
sistemas de incorporação; como os 

SCG promovem disputas por poder, 
permitem a manutenção da ordem 
social e possibilitam mudanças na 
ordem social; e como o controle 

gerencial acontece conforme 
Bourdieu (1989). 

Questões 
B5-01 – B5-

03, do 
Bloco 1 e 
pesquisa 

documental. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
Utilizaram-se entrevistas qualitativas (Warren, 2002) para a coleta de dados primários 

e empregou-se pesquisa documental para a coleta de dados secundários. As entrevistas foram 
conduzidas a partir de um roteiro semiestruturado desenvolvido para atender às necessidades e 
aos objetivos desta pesquisa. Como método de validação do instrumento, realizaram-se duas 



8 
 

entrevistas–piloto com indivíduos de trajetórias profissionais distintas, porém relacionadas às 
atividades de contabilidade e controladoria.  

Após a realização de doze entrevistas com o pessoal da Controladoria, constatou-se a 
não ocorrência de novos elementos para subsidiar a análise almejada, atingindo-se, portanto, a 
saturação da pesquisa (Paiva, Leão, & Mello, 2011). Os sujeitos de pesquisa compõem um 
heterogêneo em termos de nível hierárquico, área de atuação, formação, tempo de empresa e no 
cargo atual, em consonância com a lógica pós-estruturalista. Gravaram-se as entrevistas na 
íntegra, o que resultou em 16 horas e 41 minutos de gravação. A transcrição integral das 
entrevistas produziu um relatório de 557 páginas. 

A pesquisa documental possibilitou a obtenção de dados secundários por meio da 
utilização dos Relatórios de Sustentabilidade (RS) de 2015 e 2016, e da consulta a canais 
digitais de notícias, a documentos existentes na organização pesquisada, como relatórios, 
manuais internos, websites, páginas em redes sociais, dentre outros. 

Para a análise dos dados, empregaram-se as codificações aberta, axial e seletiva de 
Strauss e Corbin (2008). Dessa forma, se realizou o agrupamento dos dados em concordância 
com as categorias de análise e definições apresentadas no Quadro 1. A categorização aberta foi 
composta pela leitura integral dos documentos e das transcrições de entrevistas, o que ocasionou 
agrupamento dos trechos selecionados em categorias de texto. A categorização axial aconteceu 
seguidamente, por meio da formulação das relações entre as categorias de texto. Ressalta-se 
que, ao longo da análise, houve a necessidade de recodificação de determinadas categorias de 
texto para que possibilitassem a análise. Finalmente, a categorização seletiva concretizou a 
interação entre as categorias de texto e as categorias de análise do estudo. Ainda, se construiu 
um mapa cognitivo (Fiol & Huff, 1992) para a caracterização do pacote de SCG. Utilizou-se o 
software de análise qualitativa de dados Atlas.ti 7.0 na organização, simplificação e 
aprofundamento do processo de análise.  

Para se promover a validade e a confiabilidade da pesquisa, adotaram-se as seguintes 
técnicas de triangulação (Paiva, Leão, & Mello, 2011): i) coleta de dados em fontes variadas – 
documentos e pessoas com diferentes perfis profissionais –; ii) utilização de métodos de coleta 
e análise de dados distintos e iii) análise dos dados sob a luz de abordagens teóricas diferentes. 
 
4 INTERPRETAÇÃO DOS DADOS E APRESENTAÇÃO DO MODELO EMPÍRICO 

Apresenta-se nesta seção os principais resultados da pesquisa. Constatou-se a existência 
de um pacote de SCG na Monte Olimpo, em razão da quantidade de SCG, sua coordenação 
intencional e a inserção de novos controles ao longo do tempo (Malmi & Brown, 2008). Como 
conseguinte, convém enfatizar o papel ativo do pacote de SCG da empresa. Assim, na Figura 
3, apresenta-se configuração de seu pacote de SCG. 

 Os controles culturais da Monte Olimpo estabelecem todo o conjunto de circunstâncias 
que a guiam, assim como o contexto para o estabelecimento e o funcionamento do pacote de 
SCG. A cultura da empresa é fundamentada em sua ideologia, que é composta pela missão, 
negócio, valores, visão e premissas (RS 2016), e corresponde ao subitem Valores dos Controles 
Culturais (Malmi & Brown, 2008). Destarte, a cultura da Monte Olimpo será referida como 
Valores, conforme a nomenclatura da tipologia empregada no estudo, para se evitar confusões 
conceituais e possibilitar a ambientação da análise em relação à tipologia. 

A organização possui Valores bem definidos e amplamente difundidos. De acordo com 
praticamente todos os entrevistados, é um aspecto definidor do sucesso da empresa, argumento 
reforçado pela percepção do Entrevistado 3: 

“É a cultura, não tenho dúvida disso, é a cultura imposta lá trás, porque e a gente sabe 
que cultura não é o cara falar ‘ano que vem eu vou colocar uma cultura nova’. ... Isso 
vai desde a ideologia do patrão, do chefe, do fundador, até o vestimento da camisa pelos 
funcionários. É disseminar de alguma forma, e replicar. ” [Entrevistado 3].
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Figura 3 Pacote de sistemas de controle gerencial da Monte Olimpo. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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O Entrevistado 3 destaca a cultura como fator determinante para o sucesso e coloca a 
disseminação da cultura organizacional como fator chave para que isso aconteça. Ademais, 
outros dois tipos de Controles Culturais exercem esse papel: os Símbolos e os Controles de 
Clãs. Os Símbolos são estabelecidos como veículos de comunicação e lembrete contínuo sobre 
regras e os Valores. Por exemplo, as placas com os resultados esperados e metas para 2017, 
espalhadas por toda a empresa; e o uso obrigatório de uniforme e o espaço de trabalho aberto, 
pois, respectivamente, promovem o senso de pertencimento, relacionamentos e cooperação.  

Os Controles de Clã dizem respeito aos processos de socialização que visam semear 
valores e crenças organizacionais, conforme ocorre, por exemplo, com a rede social própria da 
empresa desenvolvida para construir o Jeito Monte Olimpo (outro Controle de Clã). A 
finalidade do Jeito Monte Olimpo é disseminar os Valores do Grupo Monte Olimpo. 

Entende-se, em linha com Alvesson e Kärreman (2004) Malmi & Brown (2008), que os 
mecanismos socioideológicos de controle influenciam desde quais artefatos sociotécnicos são 
adotados até a forma com que os mesmos são empregados para que os resultados convirjam 
com as estratégias e os objetivos organizacionais (Figura 3). Nota-se, que os controles 
relacionados ao Planejamento possuem Valores em sua constituição. De acordo com o 
Controller, o planejamento estratégico é composto pela ideologia, metas e diretrizes. O 
planejamento, voltado para ações (curto prazo), corresponde a etapas anuais que, resultarão no 
atingimento do objetivo de longo prazo da empresa: se tornar “a empresa número 1 do Brasil 
como excelente lugar para se trabalhar e estar entre as 200 maiores empresas do país, até 2019.”. 
Portanto, compreende-se que a estratégia da Monte Olimpo é moldada pelos seus Valores. 

Em consequência do direcionamento decorrente do Planejamento, existe a necessidade 
de se evidenciar e avaliar o desempenho real em face do planejado, ou seja, o ocorre a aplicação 
dos Controles Cibernéticos – orçamento (bastante enfatizado), medidas de desempenho 
financeiras (e.g. overhead) e não financeiras (e.g. metas, 5S). Para se promover o alinhamento 
entre atividades dos membros organizacionais e os objetivos e as estratégias definidos pela 
empresa, a Monte Olimpo adota diversos sistemas de Remuneração e Recompensas, todos 
atrelados a padrões de desempenho desejáveis (Malmi & Brown, 2008). 

Para que os controles planejamento, cibernéticos, remuneração e recompensas 
funcionem, a presença de Controles Administrativos se faz necessária, pois fornecem a estrutura 
que possibilita o funcionamento dos demais (Malmi & Brown, 2008). Nesse sentido, o 
direcionamento de comportamentos individuais e grupais ficam a cargo do Design e Estrutura 
da Organização; a atribuição de autoridade e responsabilidade e a coordenação de atividades 
ficam por conta das Estruturas de Governança; e as Políticas e Procedimentos remetem ao 
controle de ações, regras e restrições comportamentais da Monte Olimpo (Figura 3). 

O último elemento atribuído ao pacote de SCG (Figura 3) são os treinamentos, e 
capacitações, considerados como controles administrativos e culturais (Malmi & Brown, 2008); 
oferecidos com o intuito de gerar consistência entre as ações e decisões individuais e os 
objetivos e as estratégias organizacionais. Os treinamentos e as capacitações são direcionados 
para a cultura organizacional, e para o desenvolvimento pessoal e de competências compatíveis 
com as metas e objetivos e realização de atividades. Entende-se que assim é possível integrar 
os funcionários à cultura organizacional e estabelecer ambiente propício para que possam atuar 
em áreas específicas, simultaneamente em sintonia com o todo, de modo a criar sinergia. 

Apresentou-se na Figura 2 o modelo teórico da pesquisa, o qual foi convertido em 
modelo empírico (Figura 4) a partir da classificação dos SCG (Malmi & Brown, 2008) e da 
análise conduzida à luz de Bourdieu (1989). A primeira ocorrência destacada são as interações 
entre os sistemas de controle gerencial e os elementos do campo de disputas (A). A legenda (A) 
também representa a organização, conforme o raciocínio de Bourdieu (2005) acerca do conceito 
de campo de disputas.  O modelo mostra o campo dividido em duas dimensões, macro (B) e 
micro (C), que correspondem, respectivamente, à estrutura social, ou hierarquia de poder, e às 
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ações individuais. Para o campo como um todo, os SCG estabelecem regras básicas de 
funcionamento (D, E, F, G e H) e alicerçam a estrutura objetiva do campo (I). Assim, entende-
se que os SCG possibilitam cenário propício para o exercício de poder, em conformidade com 
Hopwood (1987), Miller (2001) e Alawattage (2011).  

Figura 4 Modelo empírico da configuração do pacote de SCG como instrumento de poder.  
Fonte: Elaborada pelos autores. 

Primeiramente, isso ocorre devido à amplitude e à mutualidade das regras do campo, 
investigadas na perspectiva do Departamento de Controladoria, estabelecidas por meio dos 
SCG, as quais são formadas por controles culturais (D), planejamento (E), controles 
cibernéticos (F), estruturas de governança (G) e controles administrativos (H), em plena 
correspondência com a tipologia de Malmi e Brown (2008). Em segundo lugar, essa coalizão 
de regras de funcionamento respalda-se em dois SCG que servem como estruturas do campo, 
visto que as mesmas edificam a dimensão objetiva da estrutura social: as Estruturas de 
Governança e os controles de Design e Estrutura Organizacional. Em outras palavras, tais 
estruturas do campo formalizam a estrutura de comando, a departamentalização e a criação de 
áreas de responsabilidade, conforme critérios de especialização na Monte Olimpo. 

Nesse sentido, ampliam-se as concepções de Miller e O’Leary (1994) e Miller (2001), 
pois empregou-se, neste estudo, uma abordagem que considera artefatos sociotécnicos e 
mecanismos socioideológicos como SCG que regulam o campo. Em linhas gerais, tal regulação 
ocorre em função das estruturas de governança (I) e da divisão departamental e alocação de 
pessoal conforme suas respectivas especialidades, por meio do Design e Estrutura da 
Organização (I). Ocorre também por intermédio das regras básicas de funcionamento do campo, 
tendo em vista que a extensão dos Valores (D) e os parâmetros de atuação firmados pelo 
Orçamento (F), Metas (E), fechamento (G) e Políticas e Procedimentos (H). 

Para que haja a efetiva ocupação das posições de poder reconhecidas no campo, faz-se 
necessário a consideração dos estoques de capital dos indivíduos. Na Figura 4 tem-se a 
representação da hierarquia de poder (J), que é viabilizada conforme as posições de dominância 
e subjugação em função do volume de capital de cada indivíduo. No modelo empírico, optou-
se por representar a hierarquia de poder (J) pela sobreposição do capital da empresa em relação 
ao capital dos indivíduos, em uma escala descendente que vai da dimensão macro até a 
dimensão micro do campo. Dito de outro modo, a estrutura social, camada macro do campo, se 
afunila até a camada micro – as ações individuais.  
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No caso da Monte Olimpo, classificaram-se os capitais percebidos no desenvolvimento 
da pesquisa em dois grupos: capital da empresa (K), ou seja, os recursos de poder atrativos aos 
dominantes e o capital dos indivíduos (L). Cabe ressaltar que se ilustrou os capitais social e 
simbólico por meio da utilização de formas geométricas com as bordas tracejadas, tendo em 
vista a tenuidade e a conexão existente entre ambas. 

Uma das principais constatações do estudo em relação aos tipos de capital é o 
estabelecimento do pacote de SCG como consequência dos interesses de capital do dominante 
(M). Entende-se que isso reflete positivamente no desempenho organizacional, especialmente 
em termos de capital econômico, a exemplo da recente implementação do orçamento e da 
tradição de atingimento de metas. Assim, admite-se que a busca pela ampliação do poder da 
Monte Olimpo é um fator vantajoso para a adoção e o aprimoramento dos SCG. Entretanto, 
ressalta-se que este não é o único fator que pesa na decisão de se optar pela adoção de 
determinados SCG, aspecto que demanda investigação detalhada. 

A intercambialidade de capitais (Bourdieu, 1989), mostrou-se fundamental para o 
exercício de poder desempenhado pela organização, assim como para a ascensão profissional 
no Departamento de Controladoria. Para a empresa, isso ocorre de forma sequencial e 
complementar: a fim de se ampliar a riqueza econômica (capital econômico), busca-se o 
desenvolvimento do capital cultural da empresa e a sua incorporação ao cotidiano dos membros 
organizacionais. Atua-se com base em princípios de sustentabilidade, de modo a gerar capital 
social, neste caso valor à sociedade (N), e procura-se a obtenção de reconhecimento externo 
(O) para a legitimação das atuações da empresa e da estrutura de poder, estas últimas 
relacionadas ao capital simbólico. Outrossim, a busca por capitais social e simbólico, por parte 
da organização, torna perceptível a interação da Monte Olimpo no campo organizacional, em 
virtude de suas atitudes sustentáveis extrapolarem o campo de disputas (A) e atingirem a 
sociedade (N), tal como a organização (A) recebe capital simbólico do meio externo (O). Quer 
dizer, as relações de poder que ocorrem no campo de disputas não se restringem a este, tendo 
em vista a dimensão social na qual as organizações estão inseridas (Swartz, 2008). 

No que diz respeito à legitimação da estrutura de poder, compreende-se que os SCG 
empregados pela Monte Olimpo contribuem para a geração de capital simbólico (P), visto que 
legitimam a doxa (Q). Em linha com Bourdieu (1989) e Alawattage (2011), justifica-se tal 
afirmação com base no consentimento demonstrado pelos sujeitos de pesquisa em relação às 
disposições provenientes dos SCG, em conjunção com a atuação autorregulada e com a baixa 
ocorrência de episódios de subversão à ordem social. Destarte, entende-se que a ausência de 
conflitos, ou mesmo a demonstração discreta de conflitos, é reflexo do capital simbólico da 
Monte Olimpo, o qual chancela a atuação da empresa e propicia adesão à doxa. 

Os indivíduos alocados no Departamento de Controladoria priorizam os capitais social 
e simbólico; entretanto, não deixam de valorizar os capitais econômico e cultural, este último 
fundamental para a Monte Olimpo. A empresa apropria-se do capital cultural de seu pessoal 
(R) para executar o seu ciclo de expansão de poder. 

De modo geral, todas as formas de capital representam recompensas para o pessoal da 
Controladoria (S). Além disso, constatou-se que as principais trocas de capital, para os membros 
organizacionais, dão-se em duas etapas: a primeira, capital cultural como fonte de capital social 
(T); e a segunda, capital social como meio de obtenção de capital simbólico (U). Da combinação 
de capital cultural e simbólico tem-se como resultado a criação de valor para a organização (V). 

Por consequência, interpreta-se que o pacote de SCG possibilita à empresa e aos 
membros organizacionais a obtenção de recursos de poder (W), pois oferece parâmetros de 
funcionamento do campo e em decorrência dos aspectos das áreas de contabilidade e 
controladoria, voltados principalmente para a obtenção dos resultados desejados pela Monte 
Olimpo. Nesse sentido, notam-se dois desdobramentos principais: i) de acordo com Free e 
Macintosh (2009) e Alawattage (2011), a empresa exerce controle e busca influenciar os 
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indivíduos por meio do uso do pacote de sistemas de controle gerencial; e ii) os indivíduos, 
apesar de se posicionarem no campo como dominados, buscam ascensão na hierarquia de poder 
por meio da formação de um estoque de capital amplo e variado. 

Para que as disputas por poder façam sentido, entende-se que a existência de illusio é 
necessária (X). Os SCG exercem o papel de manter os indivíduos em illusio em relação a esse 
respeito (Y). Conforme já discutido, atribui-se tal papel às recompensas, controles culturais, 
treinamentos, job rotation e à própria iniciativa de se buscar a ampliação de capital. 
Adicionalmente, em concordância com Miller e O’Leary (2004) e Bourdieu (2008), entende-se 
que a liberdade de ação denotada pelos SCG possibilita a manifestação de illusio em função 
das disputas por capital, o que proporciona um cenário favorável para tais disputas.  

O illusio também possibilita o direcionamento dos comportamentos que acontecem no 
campo e, assim, exerce influência na maneira que os indivíduos percebem a doxa, articulam a 
hexis e incorporam o habitus (Z). Trata-se de um elemento fundamental para as relações de 
poder, pois gera engajamento pelas disputas do campo e é compatível com a forma 
autorregulada de se desenvolver o trabalho no Departamento de Controladoria; entende-se que 
a intersecção entre as preferências individuais por capital e a atuação autorregulada no 
Departamento de Controladoria possibilita o senso de illusio. 

Tendo em vista que a doxa é composta pelos Valores, entende-se que ela é a pedra 
angular do pacote de SCG da Monte Olimpo. Dessa maneira, os demais SCG que compõem o 
pacote são definidos a partir da doxa, ou seja, o ponto de vista absoluto dos dominantes. Tal 
entendimento encontra suporte nas pesquisas de Alvesson e Kärreman (2004), Malmi e Brown 
(2008), Alawattage (2011). Deste modo, o pacote de SCG legitima a doxa (Q) e, 
simultaneamente, tem seus parâmetros ajustados pela doxa (AA). 

Como consequência dessa relação bilateral, o pacote de SCG se torna fator chave para 
a geração do habitus inerente ao campo, bem como para sua respectiva incorporação mental e 
corporal (AB) e para o estabelecimento de relações de poder no campo. Salienta-se que o 
habitus é decorrente dos capitais dispostos no campo, ou seja, as pessoas agem conforme o 
volume de capital possuído (Bourdieu, 1989, 1996). Assim, tem-se a relação dialética entre os 
recursos de poder e os sistemas de incorporação (AC) e o poder e a consequente violência 
simbólica como derivados dessa relação dialética e da hierarquia de poder (AD). 

Devido a isso, o habitus derivado dos SCG, de modo inconsciente, atua no sentido de 
gerar disposições para que indivíduos ajam socialmente. Em outras palavras, em linha com as 
concepções de Bourdieu (1989) e Chenhall (2003), o pacote de SCG constitui o saber prático 
inerente ao campo (AE) e influencia o comportamento dos indivíduos sutilmente ao moldar 
suas crenças e atitudes (AF). Deste modo, a partir de relações de poder estabelece o controle 
gerencial (AG), em sintonia com diversos autores (Miller & O’Leary, 1994; Bourdieu, 1989; 
Neu, 2000; Miller, 2001; Bourdieu, 2008; Alawattage, 2011). 

Uma vez que não se trata de uma definição absoluta sobre como os membros sociais 
devem agir, mas sim de uma estrutura geral para ação social (Bourdieu, 1989, Miller, 2001), 
entende-se que a autorregulação identificada no Departamento de Controladoria é profícua para 
a produção de habitus. Deste modo, enfatiza-se papel ativo dos sistemas de controle gerencial. 

Conforme as concepções Malmi e Brown (2008) o pacote de SCG Olimpo reúne vários 
elementos heterogêneos, que funcionam em sincronia entre si e aglutinados ao meio social. 
Devido a essa congregação de elementos e funcionamento integrado ao meio social, entende-
se que poder simbólico emana do pacote de SCG, em consenso com o proposto por Bourdieu 
(1989) e Alawattage (2011). Destarte, compreende-se que o pacote de SCG da Monte Olimpo 
configura-se como um mecanismo simbólico de poder e dominação, pois estabelece hierarquias 
de dominação; cria condições para a aceitação dessa mesma hierarquia; direciona as ações 
individuais em linha com as estratégias e objetivos organizacionais; define meios para que os 
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comportamentos individuais sejam controlados; e legitima o poder, a influência e o controle de 
indivíduos e grupos de indivíduos.  

Diferentemente do modelo teórico inicialmente proposto, em que se formulou 
estritamente que os SCG propiciam a existência de relações de poder no campo de disputas, 
assinala-se que tal relação é mais complexa, em um sentido de reciprocidade, de 
retroalimentação. Deste modo, compreende-se que, simultaneamente, os SCG propiciam a 
existência de relações de poder no campo de disputas (W), no sentido inverso, o poder serve de 
insumo para a concepção e aplicação dos SCG (M). Finalmente, interpreta-se que existe 
endogenia entre os SCG e o poder, ou seja, ao mesmo tempo que se instaura SCG em uma 
organização em decorrência de relações de poder, as relações de poder são produzidas e 
reproduzidas em resposta aos sistemas de controle gerencial preexistentes na organização. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSIÇÕES TEÓRICAS 

Buscou-se compreender como os SCG adotados pela Monte Olimpo se configuram 
como instrumento de poder, sob a perspectiva bourdiesiana das relações de poder. Entende-se 
que há sintonia entre os diversos tipos de SCG, assim como entre suas categorias específicas. 
A partir dessa sintonia, os SCG não só se configuram como instrumentos de poder, como 
também o exercício do poder orienta a escolha e a aplicação dos SCG. A fim de se explicar tal 
interação recíproca e o funcionamento dos SCG como instrumentos de poder, desenvolveram-
se modelo empírico e proposições teóricas, formuladas na sequência: 

Proposição 1: Reconhece-se as organizações como campos de disputas por poder, e os 
SCG permitem aos indivíduos tomarem posições de poder no campo de disputas e estabelecem 
regras específicas para o funcionamento deste. No que tange à tomada de posições de poder, 
esta refere-se aos postos da hierarquia organizacional, e é concretizada a partir de duas 
condições. A primeira condição remete ao plano estrutural do campo, ou seja, a subdivisão 
departamental e a definição da hierarquia de cargos promovida pelos artefatos de Design e 
Estrutura Organizacional. A segunda condição envolve a ocupação dos postos da hierarquia de 
cargos, as posições de poder, conforme o volume e variedade de capital de cada indivíduo. 
Neste sentido, em relação à ligação entre campo e SCG, entende-se que estes criam e dão 
visibilidade às posições de poder alvo de disputas por parte dos atores sociais. Quanto às regras 
para o funcionamento do campo, os mecanismos de controle compreendidos como Valores 
funcionam como as principais regras da organização, e servem como ponto de partida para as 
demais regras, direcionamentos e procedimentos. Por sua vez, o Orçamento, as Metas, o 
fechamento (para a Controladoria) e as Políticas e Procedimentos firmam os parâmetros de 
atuação, em consonância com os Valores, estratégias e objetivos organizacionais. 

Proposição 2: No campo de disputas os SCG propiciam diversas formas de capital aos 
dominantes e dominados, conforme o interesse específico da organização e/ou de cada ator 
social. Ressalta-se que a busca por capital e o interesse particular por cada tipo de capital estão 
condicionados ao illusio, ou seja, à percepção que as disputas por poder são compensatórias. 
Desta forma, os dominantes, que representam os interesses de poder da organização, que 
ocorrem de forma cíclica, a saber: i) motivação econômica (capital econômico); ii) construção 
de identidade cultural (capital cultural); iii) atuação perante a sociedade (capital social); iv) 
reconhecimento proveniente do meio externo à organização (capital simbólico); e assim o ciclo 
se renova. Entende-se que o capital econômico é prioritário e direciona a busca pelos demais 
recursos de poder, pois os SCG visam o atingimento dos resultados desejados pela organização, 
bem como se articulam para tal fim. No que concerne a ambição por capital dos dominados, 
compreende-se que o capital cultural representa o primeiro passo para a ocupação de posições 
de poder. Entretanto, à medida que o indivíduo avança na carreira, os capitais social e simbólico 
são necessários para a ascensão profissional. Assim, entende-se que o capital econômico, 
quando se trata dos dominados, refere-se a um interesse pessoal do indivíduo, tendo em vista 
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que a organização se apropria dos capitais cultural, social e simbólico de seus funcionários em 
prol da busca por capital desempenhada pelos dominantes, e também para o fortalecimento dos 
sistemas de controle gerencial. Esta última situação é fruto do capital simbólico gerado pelos 
SCG para os dominantes, pois, uma vez que um artefato ou mecanismo de controle é 
reconhecido como útil e eficaz, o mesmo se legitima, viabiliza a visão dos dominantes (doxa) 
e passa a fazer parte do pacote de sistemas de controle gerencial. 

Proposição 3: No campo de disputas os SCG produzem illusio, assumem o papel de 
doxa e influenciam o habitus e a hexis corporal. Os SCG produzem três formas de illusio: o 
direcionamento de comportamentos desejáveis pela organização, o estímulo às disputas por 
capital e a manutenção do interesse pelas disputas por capital. Deste modo, o senso de illusio 
reforça as atuações autorreguladas, pois os indivíduos que habitam o campo de disputas 
vislumbram o engajamento no trabalho e as possíveis recompensas desse engajamento e da 
obtenção de capital compatíveis com o esforço aplicado a essas situações. No que diz respeito 
aos SCG e à doxa, entende-se que existem diversos desdobramentos. Enquanto doxa, os Valores 
representam a visão dos dominantes, algo fundamental para a criação e funcionamento dos 
demais SCG, além de se tratar de uma regra de funcionamento do campo. Os SCG, enquanto 
produto da doxa, viabilizam o ponto de vista dos dominantes, o senso comum do campo de 
disputas. Deste modo, entende-se que o pacote de SCG legitima a doxa e, paralelamente, tem 
seus parâmetros ajustados pela doxa. Como consequência das interações entre SCG, illusio e 
doxa, tem-se a incorporação mental, nas práticas cotidianas e a incorporação física dos SCG 
por parte dos indivíduos do campo. A incorporação mental ocorre por meio da absorção da 
doxa. O habitus recebe influência dos SCG e corresponde aos parâmetros gerais que orientam 
as ações das pessoas; trata-se do molde das práticas desenvolvidas pelos indivíduos na 
organização. E a concretização física dos estímulos da doxa no comportamento dos indivíduos, 
como também a produção e reprodução do habitus, traduzem-se nos modos de agir, pensar, se 
comunicar e sentir, influências igualmente atribuídas aos SCG. 

Proposição 4: O pacote de SCG produz violência simbólica, ou seja, viabiliza o 
exercício de poder. Em uma lógica de endogenia, o poder possibilita a implementação de SCG 
na organização. Esse vínculo de reciprocidade decorre da dinâmica existente entre o campo, as 
várias formas de capital, os sistemas de incorporação e os SCG. Os SCG não só estabelecem 
relações de poder, mas são por elas determinados, implementados, influenciados e aprimorados. 
Além disso, o pacote de SCG permite a reprodução da ordem social, assim como pode suscitar 
a busca pela subversão dessa mesma ordem social, ou seja, o pacote de SCG trata-se de um 
mediador do estado do campo, seja no status quo, seja em disputas por redistribuição de poder. 

No que concerne às contribuições teóricas, além das proposições, o estudo colabora para 
a ampliação do leque de discussões em torno das atuações ativas do SCG, especialmente em 
um sentido integrador (Malmi & Brown, 2008), pois os SCG estabelecem e alteram as formas 
de agir, com destaque para os controles culturais.  

Metodologicamente, o modelo empírico desenvolvido oportuniza a realização de 
estudos que abranjam SCG e relações de poder. Ademais, recomenda-se que estudos empíricos 
futuros considerem a endogenia dos SCG enquanto categorias de análise ou variáveis, já que 
são mecanismos ativos. Ainda, buscou-se atender as lacunas metodológicas evidenciadas por 
Guerreiro (2006), Frezatti, Nascimento e Junqueira (2008), Costa e Martins (2016) e Major 
(2017), pela realização de uma pesquisa de abordagem qualitativa, suportada por teoria social 
e uma abordagem abrangente ao fenômeno estudado. Ressalta-se, ainda, que a investigação sob 
a lente teórica da abordagem social da contabilidade, na ótica pós-estruturalista, permitiu 
insights acerca do contexto de aplicação dos SCG, bem como sobre o contexto organizacional. 
Uma contribuição que se estende para as esferas teórica, metodológica e empírica.  

No tocante às contribuições empíricas, destaca-se que o estudo viabiliza a compreensão 
sobre o funcionamento do conjunto de SCG de naturezas diferentes e complementares, e acerca 
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do controle realizado sobre os indivíduos para se garantir que as decisões e comportamentos 
dos membros organizacionais sejam consistentes com as estratégias e os objetivos 
organizacionais. Além disso, o mapeamento do pacote de SCG da Monte Olimpo permite o 
entendimento do funcionamento de um modelo completo de gestão. 

A contribuição social consiste no entendimento dos reflexos do exercício de poder no 
meio social e em pessoas, por meio do uso do pacote de SCG – por exemplo, na produção e 
reprodução de hierarquias de poder, no controle exercido sobre os atores sociais, nos tipos de 
SCG adotados e na forma como a organização conduz os seus negócios e sua respectiva gestão. 

Para futuros estudos, recomenda-se a investigação de outras áreas da Monte Olimpo, a 
empresa como um todo e também, fim de se aprimorar e consolidar o modelo analítico 
desenvolvido e de expandir a compreensão dos SCG como instrumentos de poder, a 
investigação de outras organizações tendo em vista as especificidades inerentes a cada 
organização. Entende-se como oportuna a investigação sobre a adoção de SCG em função de 
interesses por capitais específicos. Sugere-se aprofundamento das pesquisas sobre controles 
culturais, planejamento, controles cibernéticos e controles administrativos, em consideração 
aos papéis específicos de cada indivíduo nas relações de poder decorrentes do controle 
gerencial. Destaca-se como oportunidade de pesquisa analisar as atuações autorreguladas como 
mecanismo de controle e poder, tendo em vista que há uma concordância implícita às 
determinações da empresa voltadas para o atingimento de resultados. Por fim, para futuros 
estudos teóricos e quantitativos, recomenda-se a investigação da endogenia dos SCG. 
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