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                                                            Resumo                                                                                                                                                                     
A teoria da estruturação envolve a interação da agência e estruturas sociais. Cada indivíduo tem algum 

poder para influenciar as práticas sociais, mas o ator é ao mesmo tempo, constituído por estas práticas. 

A teoria da estruturação possibilita, por exemplo, compreender como a contabilidade gerencial 

participa do desenvolvimento das organizações. O objetivo é analisar os recursos e mecanismos de 

dominação na assimilação organizacional de sistemas integrados da contabilidade gerencial. A 

abordagem é interpretativa e o método é dedutivo. A pesquisa é qualitativa e descritiva com estudo 

de caso único. A empresa selecionada utiliza, desde o ano de 1997, o sistema integrado da 

contabilidade gerencial, denominado Enterprise Resource Planning – ERP da empresa fornecedora 

de software SAP. O instrumento de pesquisa é composto por um roteiro base com questões 

discursivas. A análise qualitativa de conteúdo das 12 entrevistas gravadas e transcritas foi realizada 

por meio do software NVivo. Os resultados demonstram que os recursos e mecanismos de dominação 

(recursos autoritários, recursos alocativos, facilidades, relações sociais e poder) na assimilação do 

sistema ERP, comprovam que a contabilidade gerencial é mediadora para a recursividade do sistema. 

O poder é claramente constatado sob a influência da cultura da organização no cotidiano dos 

colaboradores. As normas e regras organizacionais estão muito bem sedimentadas, os recursos 

materiais disponíveis e as decisões dos agentes condicionam substancialmente a recursividade do 

sistema na assimilação organizacional. 
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RESUMO 

A teoria da estruturação envolve a interação da agência e estruturas sociais. Cada indivíduo 

tem algum poder para influenciar as práticas sociais, mas o ator é ao mesmo tempo, 

constituído por estas práticas. A teoria da estruturação possibilita, por exemplo, compreender 

como a contabilidade gerencial participa do desenvolvimento das organizações. O objetivo é 

analisar os recursos e mecanismos de dominação na assimilação organizacional de sistemas 

integrados da contabilidade gerencial. A abordagem é interpretativa e o método é dedutivo. A 

pesquisa é qualitativa e descritiva com estudo de caso único. A empresa selecionada utiliza, 

desde o ano de 1997, o sistema integrado da contabilidade gerencial, denominado Enterprise 

Resource Planning – ERP da empresa fornecedora de software SAP. O instrumento de 

pesquisa é composto por um roteiro base com questões discursivas. A análise qualitativa de 

conteúdo das 12 entrevistas gravadas e transcritas foi realizada por meio do software NVivo. 

Os resultados demonstram que os recursos e mecanismos de dominação (recursos autoritários, 

recursos alocativos, facilidades, relações sociais e poder) na assimilação do sistema ERP, 

comprovam que a contabilidade gerencial é mediadora para a recursividade do sistema. O 

poder é claramente constatado sob a influência da cultura da organização no cotidiano dos 

colaboradores. As normas e regras organizacionais estão muito bem sedimentadas, os recursos 

materiais disponíveis e as decisões dos agentes condicionam substancialmente a recursividade 

do sistema na assimilação organizacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo Giddens (1984), as estruturas (regras e recursos) são produzidas e 

reproduzidas a partir da interação dos atores sociais. Neste sistema social, a estrutura da 

dominação se reporta à capacidade de exercer o poder por meio de assimetrias na distribuição 

de recursos alocativos e autoritários (Macintosh & Scapens, 1990). 

Nesta pesquisa, a estrutura social da dominação é analisada para compreender a 

assimilação organizacional do sistema ERP. A assimilação organizacional é definida como a 

difusão do uso de tecnologias entre os processos organizacionais (produção, compras, vendas) 

e torna-se rotineiro nas atividades associadas a estes processos (Purvis, Sambamurthy & 

Zmud, 2001; Hossain et al., 2011). No ambiente da contabilidade gerencial, a assimilação 

pode ser entendida como os controles gerenciais se difundem e rotinizam nas atividades 

organizacionais. 

Assim, esta pesquisa se enquadra como interpretativista, a qual considera a 

contabilidade gerencial como parte de práticas sociais mais amplas. A teoria da estruturação, 

base teórica deste estudo, possibilita, por exemplo, compreender como a contabilidade 

gerencial participa de determinadas transformações sociais (Lawrence, Northcott & Lowe, 

1997). Cada vez mais há um consenso de que a contabilidade gerencial não pode ser analisada 

como uma esfera autônoma da atividade; deve ser considerada como parte de uma série 

complexa de contextos político, econômico e organizacional (Burchell, Clubb & Hopwood, 

1985; Lawrence et al., 1997). 

Desta forma, os sistemas da contabilidade gerencial podem contribuir para a 

ordenação das práticas organizacionais, ou seja, participam como recursos e mecanismos para 

o exercício do poder (Scapens & Macintosh, 1996). 



Macintosh e Scapens (1990), sob a perspectiva da dominação, conferem à 

contabilidade gerencial como um recurso que pode ser usado no exercício do poder. É um 

elemento chave no processo de prestação de contas nas organizações e pode proporcionar 

limites para mediação nas relações de poder. 

Devido à complexidade de análise e a necessidade de interpretação comportamental, 

estas características organizacionais dificilmente são concebidas pelas teorias da pesquisa 

tradicional em contabilidade. Mas podem ser analisadas amplamente a partir do arcabouço da 

teoria da estruturação. 

Pouco se sabe sobre os fatores que influenciam a estruturação das atividades 

organizacionais. Os estudos anteriores têm ignorado o fato de que a estruturação é um 

processo contínuo, pois se concentram na fase do ciclo de implementação, ou seja, a 

institucionalização de hábitos e rotinas (Hossain et al., 2011).  

O principal desafio durante a fase de pós-implementação é assimilar os resultados da 

integração de sistemas da contabilidade gerencial nas rotinas dos negócios (Liang et al., 

2007). As organizações enfrentam problemas para a assimilação destes sistemas e a 

consecução dos resultados esperados referentes ao projeto de implementação. A assimilação 

de sistemas integrados da contabilidade gerencial (difusão e rotinização) é uma necessidade 

competitiva. Logo, ainda há um vasto campo de aprendizagem para posicionar 

estrategicamente estes sistemas e, assim, garantir ganhos de eficiência organizacional 

(Hossain et al., 2011). 

Ahuja e Thatcher (2005) afirmam que há poucos estudos sobre o ambiente de 

assimilação organizacional (pós-implementação) de sistemas integrados da contabilidade 

gerencial. A maioria dos estudos existentes tem utilizado teorias sociais psicológicas que não 

possuem a capacidade para explicar como os sistemas integrados continuam a ser utilizados 

depois de serem implementados (Guo, Zhang & Chen, 2009). 

Esta investigação apresenta a seguinte questão de pesquisa: Como os recursos e 

mecanismos de dominação condicionam a assimilação organizacional de sistemas integrados 

da contabilidade gerencial? O objetivo é analisar os recursos e mecanismos de dominação na 

assimilação organizacional de sistemas integrados da contabilidade gerencial. 

Estudos anteriores têm ignorado o fato de que a estruturação é um processo contínuo, 

concentram-se em um estágio de implementação (por exemplo, Jack e Kholeif, 2007; Jack e 

Kholeif, 2008; Coad e Herbert, 2009; Coad e Glyptis, 2014). No entanto, pouco se sabe sobre 

os fatores que influenciam a estruturação na assimilação organizacional (ciclo de pós-

implementação) (Hossain et al., 2011). 

A compreensão da assimilação de sistemas integrados da contabilidade gerencial tem 

como contribuição prática proporcionar aos contadores e gestores a implementação de 

estratégias adequadas para a plena utilização do sistema. Ademais, provocar a discussão sobre 

o papel proativo dos profissionais da contabilidade gerencial no processo de integração 

organizacional.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A Contabilidade Gerencial como Estrutura de Dominação 

A teoria da estruturação envolve uma unificação de agência e estrutura. As pessoas 

não são criadoras puras da ação, nem são simplesmente produtos da socialização. Cada 

indivíduo tem algum poder para influenciar as práticas sociais, mas o ator é ao mesmo tempo, 

constituído por estas práticas. Desta forma, agência e estrutura se complementam (Lawrence 

et al.,1997; Mont’alvão, Neubert & Souza, 2011).  

Collier (2001), a partir de Weber, define o poder quando um ator, apesar da 

resistência, é capaz de realizar sua própria vontade. Collier (2001) afirma que posteriormente 

Pfeffer (1992) definiu o poder como a capacidade de influenciar comportamentos e superar as 



resistências. Estas definições de poder incorporam explicitamente conflito e resistência 

(Collier, 2001). Collier (2001) complementa com Clegg (1979) para argumentar que o poder é 

oriundo a partir do controle dos meios e métodos de produção. 

As concepções de poder nas ciências sociais tendem a refletir o dualismo entre sujeito 

e objeto, por meio de circunstâncias especificáveis (Giddens, 1984). Segundo Lawrence et al. 

(1997), o poder atua não só nas pessoas, mas por meio delas. O poder é definido em termos de 

intenção, como a capacidade de alcançar os resultados desejados (Giddens, 1984). A partir da 

capacidade transformadora dos agentes, a teoria da estruturação presume que o poder é um 

elemento integrante da vida social. O poder é o meio de fazer as coisas (Englund, Gerdin & 

Burns, 2011). 

A ação depende da capacidade do indivíduo de fazer a diferença em uma situação pré-

existente ou no curso dos acontecimentos (Giddens, 1984). O indivíduo é considerado como 

uma fonte de poder (Boland, 1993). Um agente deixa de ser tal, se ele perde a capacidade de 

fazer a diferença, ou seja, de exercer algum tipo de poder (Giddens, 1984). 

Collier (2001) menciona Fincham (1992) para fornecer um esquema de compreensão 

da influência e os efeitos do poder sob três perspectivas. Neste esquema, primeiramente, o 

poder institucional, o qual se fundamenta em uma base legal ou regulamentar externa. Em 

segundo, o poder organizacional, que é hierárquico, com base na estrutura de gestão 

disponível, como exemplos, os sistemas de compensação e recompensas e o ambiente de 

trabalho na organização. Em terceiro, o poder processual, que compreende a micropolítica na 

formação de coalizões, muitas vezes representada por culturas ou coligações para a integração 

social (Collier, 2001). 

A coalizão dominante interna tem o poder e a capacidade para mudar o 

comportamento da organização por meio de sua influência política (Collier, 2001). Neste 

contexto, a contabilidade gerencial está implicitamente envolvida nas relações de poder 

(sistemas intersociais) das organizações (Collier, 2001). Exemplos, como a organização 

administra a conduta dos colaboradores quanto aos princípios das melhores práticas de 

utilização do sistema; ou então, como ocorre a relação da alta gerência, contabilidade 

gerencial, suporte de tecnologia de informação entre outros na utilização do sistema. 

Uma das características importantes da abordagem da teoria da estruturação é que, 

apesar de reconhecer a maneira em que contexto influencia o comportamento, por meio do 

que Giddens (1984) intitula de recursos, há sempre a possibilidade da ação individual 

(Cowton & Dopson, 2002). 

Macintosh e Scapens (1990) afirmam que a teoria da estruturação tem foco 

abrangente, informativo e integrativo na forma de analisar como os sistemas da contabilidade 

gerencial estão implicados na construção, manutenção e alterações da ordem social das 

organizações.  

Para Granlund (2002), os sistemas da contabilidade gerencial fornecem uma base para 

a dominação sobre os recursos e estabelecem normas gerais para o desempenho financeiro 

aceitável. “Os recursos que constituem as estruturas de dominação são de duas espécies: 

alocativos e autoritários. Qualquer coordenação de sistemas sociais no tempo e no espaço 

envolve necessariamente uma combinação definida desses dois tipos de recursos [...]” 

(Giddens, 2009, p. 304). 

Os recursos compreendem os meios que os agentes utilizam as estruturas de 

dominação para o exercício do poder (Macintosh & Scapens, 1990; Uddin & Tsamenyi, 

2005). A sua influência na sociedade é limitada devido à quantidade de tais recursos à 

disposição (Uddin & Tsamenyi, 2005). A capacidade de exercer o poder pode estar 

relacionada a assimetrias na distribuição dos recursos (Macintosh & Scapens, 1990). O 

Quadro 1 classifica os recursos alocativos e autoritários. 

 



Quadro 1 – Classificação de Recursos Alocativos e Autoritários 

Fonte: Adaptado de Giddens (1984). 

 

Os recursos alocativos surgem a partir do comando sobre os objetos, bens, e outros 

fenômenos materiais; e, os recursos autoritários surgem a partir das capacidades para 

organizar e coordenar as atividades dos atores sociais (Macintosh & Scapens, 1990).  

Uddin e Tsamenyi (2005) complementam, os recursos alocativos são os recursos 

materiais envolvidos na geração de poder, incluindo o meio ambiente natural e artefatos 

físicos, derivam do domínio humano sobre a natureza. Os recursos autoritários, por outro 

lado, são os recursos não-materiais envolvidos na geração de poder, decorrentes da 

capacidade de utilizar as atividades dos seres humanos, são o resultado do domínio de alguns 

indivíduos em detrimento de outros (Uddin & Tsamenyi, 2005). Ambos os tipos de recursos 

facilitam a capacidade transformadora da ação humana (o poder em sentido amplo), enquanto, 

ao mesmo tempo, proporcionam o meio de dominação (poder no sentido estrito) (Macintosh 

& Scapens, 1990; Giddens, 1984).  

Embora a estrutura de dominação seja concebida por meio de recursos alocativos e 

autoritários, sempre há assimetrias em sua distribuição (Macintosh & Scapens, 1990; 

Macintosh, 1993). Para minimizar estas assimetrias, o comando sobre os sistemas da 

contabilidade gerencial é um recurso que pode ser usado no exercício do poder nas 

organizações (Macintosh & Scapens, 1990; Macintosh, 1993; Lawrence et al., 1997). A 

contabilidade gerencial é assim, um elemento chave no processo de prestação de contas nas 

organizações, proporciona limites para a mediação das relações de poder (sistemas 

intersociais) (Macintosh & Scapens, 1990; Macintosh, 1993). 

Para Englund, Gerdin e Burns (2011), o acesso aos recursos, como exemplo o 

conhecimento técnico, de acordo com Scapens e Roberts (1993) e Uddin e Tsamenyi (2005); 

a distância física entre superiores e subordinados, conforme Ouibrahim e Scapens (1989); e, a 

ausência de sistemas de medição claramente definidos, podem interferir na assimilação 

organizacional de sistemas integrados da contabilidade gerencial. 

A capacidade transformadora da ação humana é um resultado positivo. Porém, a 

dominação, a qual envolve a reprodução das relações de autonomia e dependência na 

interação social, pode ter uma conotação negativa (Conrad, 2005; Jayasinghe & Thomas, 

2008). Esta conotação, por exemplo, pode ser percebida quando alguns agentes que têm poder 

procuram controlar e coagir seus subordinados (Lawrence et al., 1997).  

De acordo com Giddens (1984), todas as relações sociais envolvem o poder em ambos 

os sentidos, mas o exercício do poder não é um processo social unidirecional (Macintosh & 

Scapens, 1990; Conrad, 2005). De acordo com Macintosh e Scapens (1990), Conrad (2005) e 

Jayasinghe e Thomas (2009), todas as relações sociais envolvem tanto a autonomia como a 

dependência.  

Quando o poder em sistemas sociais tem certa continuidade, presume-se que ocorram 

com certa regularidade as relações de autonomia e dependência entre atores ou coletividades 

em contextos de interação social (Giddens, 1984). “Mas todas as formas de dependência 

oferecem alguns recursos por meio dos quais aqueles que são subordinados podem influenciar 

Recursos alocativos Recursos autoritários 

1. Características materiais do meio ambiente 

(matérias-primas, fontes de poder material) 

1. Organização do tempo-espaço social (constituição 

temporal-espacial de caminhos e regiões) 

2. Meios de produção/reprodução material 
(instrumentos de produção, tecnologia) 

2. Produção/reprodução das práticas sociais 
(organização e relação de seres humanos em 

associação mútua) 

3. Bens produzidos (artefatos criados pela interação 

de 1 e 2) 

3. Organização de oportunidades de vida (constituição 

de oportunidades de auto-desenvolvimento e de 

auto-expressão) 



as atividades de seus superiores. É a isso que chamo de dialética do controle em sistemas 

sociais” (Giddens, 2009, p. 18-19). 

Os trabalhos de Giddens (1984) sobre o modelo da dialética de controle indicam como 

as práticas organizacionais são moldadas pela complexa relação de poder entre subordinados 

e superiores dentro e fora das organizações (Uddin & Tsamenyi, 2005). 

O foco central na análise do poder da teoria da estruturação é a dialética de controle. 

Nas relações de poder (sistemas intersociais), não há condição em que uma das partes possui 

poder absoluto, enquanto a outra não possui poder algum. Desta forma, ambas as partes 

possuem certa quantidade de poder. A capacidade de possuir mais poder do que a outra 

explica as operações da estrutura de dominação. Este processo é conhecido como a dialética 

de controle e foi definido por Giddens (1984) como o poder de controle, ou seja, como os 

menos poderosos exercem controle sobre os mais poderosos nas relações de poder (sistemas 

intersociais) estabelecidas (Uddin & Tsamenyi, 2005). 

 

2.3 Assimilação Organizacional de Sistemas Integrados da Contabilidade Gerencial 

A assimilação organizacional compreende a difusão e rotinização de práticas sociais. 

A rotinização ocorre quando uma tecnologia é aceita e repetida, tornando-se rotina ao longo 

do tempo. A difusão ocorre quando, por exemplo, os sistemas da contabilidade gerencial se 

propagam e se tornam conhecidos nos diversos setores da organização (Jack, 2005; Hossain et 

al., 2011). 

 O Quadro 2 demonstra as principais características da assimilação organizacional no 

ambiente da contabilidade gerencial. 

 

Quadro 2 - Características da Assimilação Organizacional no Ambiente da 

Contabilidade Gerencial 
Conceito Definição 

Rotinização Quando uma tecnologia é aceita e repetida, tornando-se rotina ao longo do tempo 

Recursividade Quando os processos organizacionais se repetem de forma similar 

Difusão 
Quando os sistemas se propagam e se tornam conhecidos nos diversos setores da 

organização 

Cognoscitividade 

dos agentes 

Quando há atitude proativa dos agentes, perfil de agente de mudança e as habilidades e 

conhecimentos são acumulados para adquirir informações sobre oportunidades de 

negócios, investimentos e exploração de recursos 

Conduta estratégica 

dos agentes 

Quando os sistemas são utilizados para destacar e analisar as estratégias empresariais 

Compartilhamento 

do conhecimento 

Quando ocorre o compartilhamento do conhecimento, os agentes estão conscientes das 

consequências de suas ações, têm a intenção do processo de construção social e estão 

envolvidos em processos de interação social 

Fonte: Adaptado de Purvis, Sambamurthy e Zmud (2001); Jack (2005); Liang et al. (2007) e 

Hossain et al. (2011). 

 

O Quadro 2 revela que a capacidade de assimilar informações é, principalmente, uma 

função da riqueza das estruturas de conhecimento existentes na organização. A base 

conceitual que caracteriza a assimilação organizacional ocorre por meio da atitude proativa 

dos agentes, das habilidades e conhecimentos acumulados para adquirir informações sobre 

oportunidades de negócios, investimentos e exploração dos recursos (Hossain et al., 2011). 

A assimilação no ambiente da contabilidade gerencial ocorre, por exemplo, quando a 

empresa, com o objetivo de benefícios futuros, utiliza os resultados da integração dos sistemas 

de informação nas rotinas de negócios (Liang et al., 2007). Especificamente, como a 

organização utiliza os sistemas da contabilidade gerencial para destacar e analisar as 

estratégias empresariais.  



Tung e Rieck (2005) e Hossain et al. (2011) afirmam que a continuidade da 

assimilação abrange as principais dimensões organizacionais, as quais incluem estratégia, 

estrutura, pessoas, tecnologia e processos. Adicionalmente, os principais eventos macro 

ambientais, ou seja, mercados, governos, ambiente social, fornecedores, parceiros e 

mecanismos reguladores. 

Como exemplo de interação para continuidade da assimilação, quando a alta gerência 

promove níveis avançados de aprendizagem e oferece um ambiente de trabalho a partir de 

normas, valores e regras que motiva os atores a desenvolver aspectos cognitivos em relação a 

iniciativas de assimilação (Chatterjee, Grewal & Sambamurthy, 2002). Especificamente, um 

ambiente favorável para o desenvolvimento de capacidades e habilidades para a resolução de 

problemas e criar novos conhecimentos (Cohen & Levinthal, 1990). 

A assimilação de sistemas integrados da contabilidade gerencial precisa da 

mobilização e coordenação de ações por equipes multifuncionais. Para tanto, é vital a 

supervisão da alta gestão e a participação ativa da contabilidade gerencial e tecnologia da 

informação. 

Estes exemplos de ações de assimilação são caracterizados como ações estruturantes, 

fortalecem a estrutura institucional existente de significação. De outro modo, podem mudar 

esta estrutura e consequentemente, criar condições para um novo ciclo de assimilação 

organizacional (Hossain et al., 2011). 

 A estrutura da dominação opera por meio de fatores internos e externos da 

organização e condiciona a assimilação organizacional de sistemas da contabilidade gerencial. 

A partir de Giddens (1984), a assimilação ocorre quando os processos de estruturação são 

recursivos por meio da cognoscitividade dos agentes (Hossain et al., 2011).  

 

3. METODOLOGIA 

Esta pesquisa considera o sistema social como a interação dos sujeitos que 

representam os diversos setores da organização na utilização do sistema integrado da 

contabilidade gerencial. Desta forma a contabilidade gerencial é analisada como parte dos 

sistemas organizacionais e sociais mais amplos. Esta descrição tem natureza de investigação 

interpretativa da interação dos agentes, a qual visa proporcionar a compreensão da natureza 

social das práticas contábeis no exercício do poder. 

No âmbito da contabilidade gerencial, a pesquisa descritiva concebe a descrição de 

diferentes práticas contábeis nas rotinas organizacionais (Scapens, 1990). Desta forma, 

pretende-se descrever um relato detalhado das disputas de poder as quais a contabilidade 

gerencial está inserida. 

O aspecto mais original do estudo de caso nas ciências sociais é a seleção dos casos. O 

pesquisador precisa inclinar-se para aqueles casos que parecem oferecer maiores 

oportunidades de aprendizado (Stake, 2005). É mais apropriado selecionar casos que 

apresentem situações extremas (Ryan, Scapens & Theobald, 2002), em que o processo de 

interesse seja transparente e plausível para observações (Eisenhardt, 1989; Yin, 2010). 

A empresa participante da pesquisa, por questão de sigilo, não tem aqui sua 

denominação revelada. Para orientação ao leitor, nesta pesquisa será denominada “Atena”. A 

empresa selecionada para a pesquisa de Estudo de Caso Único, utiliza o sistema integrado da 

contabilidade gerencial, denominado sistema ERP, fornecido pela empresa SAP (Sistemas, 

Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados). As constatações preliminares, como 

exemplo, o tempo desde a implementação do sistema, ano de 1997, indicaram que a referida 

empresa apresentava experiência na utilização do ERP. A SAP é líder de mercado no 

segmento de grandes corporações, tem reconhecimento global como um sistema robusto que 

propicia um ambiente de governança sob os preceitos da SOX – Lei Sarbanes Oxley. 

Ademais, o caso apresenta um fenômeno singular, a participação da contabilidade gerencial 



na assimilação organizacional do ERP. Assim, possibilita o confronto das dimensões teóricas 

da teoria da estruturação com a realidade empírica da empresa Atena. 

O processo de coleta de dados, na pesquisa qualitativa, depende das percepções e 

observações do pesquisador e não unicamente de instrumentos estruturados de pesquisa 

(Ahrens & Chapman, 2006). Estudos de caso geralmente combinam métodos de coleta de 

dados como arquivos, questionários, entrevistas e observações (Eisenhardt, 1989). Nesta 

pesquisa, as observações são estruturadas (Aspectos cognitivos) e não-estruturadas 

(comentários casuais, tom das respostas, gestos físicos, sinais não verbais etc.) durante as 

visitas na empresa. 

A análise qualitativa de conteúdo é uma abordagem empírica, metodológica que 

analisa textos dentro de seu contexto de comunicação (Mayring, 2000; Kohlbacher, 2006). A 

análise qualitativa de conteúdo das 12 entrevistas gravadas e transcritas foi realizada por meio 

do software NVivo. Após a realização de cada entrevista, o pesquisador realizou a transcrição 

das falas do entrevistador e respondentes. As gravações e transcrições de cada entrevista 

foram enviadas aos respectivos respondentes para averiguação, bem como autorização para 

início da análise dos resultados. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A empresa atua em mais de 120 países e conta com 17.800 colaboradores, no Brasil 

são mais de 900 colaboradores e é considerada uma das líderes mundiais no fornecimento de 

insumos agrícolas. 

A contabilidade gerencial participa no Centro Corporativo, ou seja, é considerada 

atividade meio, como uma empresa de serviços, Business Services, às três Divisões da 

organização. O Conselho de Administração se reporta diretamente ao CT-Head of Accounting 

Brazil, bem como a contabilidade exerce a função de assessoramento para todas as Diretorias 

da empresa.  

De comum acordo, nas reuniões de negociações para abertura da empresa às 

entrevistas, o CT-Head of Accounting Brazil da Atena participou de todas as entrevistas 

realizadas. Devido à complexidade da corporação, atuou como informante-chave à pesquisa e 

circunstancialmente, para esclarecer situações específicas da empresa realizou intercessões 

nas entrevistas. Deste modo, suas explicações proporcionaram melhor compreensão das 

funções de cada respondente, o organograma da organização e detalhes técnicos sobre as 

operações e processos de cada departamento. Logo, por questão de sigilo, como os demais 

respondentes, não têm aqui sua denominação revelada.  

A descrição direta dos diálogos das entrevistas está exposta no texto da seguinte 

forma: as intervenções do Entrevistador em letra negrito; as falas dos sujeitos que iniciam o 

diálogo em cor automática normal; em seguida as letras em negrito para argumentações, 

intervenções e/ou intercessões dos demais participantes. Sempre no final da citação há a 

menção dos participantes conforme a ordem do diálogo.  

As entrevistas tiveram duração média de 90 minutos cada uma. O Quadro 3 apresenta 

a agenda, denominação na pesquisa e respectivos cargos dos respondentes. 

 

Quadro 3 – Denominação e Cargos dos Respondentes da Pesquisa 
Agenda Denominação na 

Pesquisa 

Cargo 

Setembro de 

2014 

Head CT-Head of Accounting Brazil 

Respondente 1 Diretor de Tecnologia da Informação 

Respondente 2 Diretor de Supply Chain 

Respondente 3 Gerente de Controladoria 

Respondente 4 CT – Business Partner 

Respondente 5 Diretor de Acesso ao Mercado 



Julho de 2015 

Respondente 6 
Responsável pelos Controles Internos (ICS – Internal Control 

System) 

Respondente 7 Coordenador de Produção 

Respondente 8 Country Counselor (representando Alta Gestão) 

Respondente 9 Diretor de Business Office 

Respondente 10 Diretor de Planejamento e Estratégia em IT 

Respondente 11 Business Partner – IT services 

Respondente 12 Diretor de Auditoria 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 A partir do pressuposto que a assimilação organizacional se dá quando os agentes 

possuem alto nível de consciência de suas ações, têm conduta estratégica e compartilham o 

conhecimento; convencionou-se entrevistar os níveis de gerência e diretoria, ou seja, os 

responsáveis pelas interações sociais na utilização do sistema ERP SAP. 

 

4.1 Análise dos Recursos e Mecanismos de Dominação na Assimilação Organizacional de 

Sistemas Integrados da Contabilidade Gerencial 

As elucidações a seguir, corroboram ao preconizado por Collier (2001), que fornece 

um esquema de compreensão da influência e dos efeitos do poder. O posicionamento do Head 

é relacionado às relações interpessoais que a integração do sistema acaba promovendo: 

“temos aproximadamente 90 colaboradores entre fiscal e contábil, todos sabem que o nosso 

foco é o cliente, [...] além do papel de governança, precisamos ser parceiros”. De forma geral, 

o Head tem um posicionamento positivo quanto ao campo de atuação do profissional contábil 

na plataforma ERP. O Respondente 2 afirmou que o ERP SAP, embora não contemple a 

integração necessária para informações acerca das previsões de vendas, atinge plenamente o 

objetivo de integração com os demais setores da organização. 

Diferente a isso, o Respondente 5 revela que o ERP SAP não promove a integração 

organizacional, mas sim, a definição de responsabilidades por meio de um processo de 

departamentalização. 

Eu não diria integração, proporciona uma percepção maior de causa e efeito [...]. As 
pessoas começam a entender melhor sobre o fluxo das informações, [...] os erros de 

um processo são facilmente identificados e em um primeiro momento tende a não 

criar uma integração, pelo contrário, tende criar uma departamentalização dentro da 

empresa. A partir de um trabalho de change management pode gerar integração, mas 

em primeiro momento quando expõem os erros, as pessoas tendem a ficar nos seus 

processos, se preocupando no que elas precisam fazer (RESPONDENTE 5). 

O exposto insurge ao preconizado por Giddens (1984), consciência das consequências 

das ações dos atores. O sistema ERP SAP possibilita a visualização dos processos como um 

todo e assim, facilita a identificação das consequências das ações dos atores sociais. Devido a 

sua formação acadêmica e experiência profissional, o Respondente 5 tem uma visão crítica, 

mas positiva e lógica quanto a implementações de sistemas ERP. No decorrer da entrevista 

percebeu-se um discurso muito bem articulado, sem pausas, demonstrando apurada 

consciência prática referente ao ciclo de implementação de sistemas integrados. 

No entanto, na sequência da entrevista, o Respondente 7 declarou que a integração por 

meio do ERP SAP não é satisfatória no setor produtivo. 

Ainda não temos um nível de integração muito bom com o ERP SAP, [...] algumas 
plataformas paralelas foram desenvolvidas para facilitar a interação com o usuário. 

[...] Exemplo, [...] o pedido de compra não é feito no ERP SAP de forma direta, há 

uma plataforma externa e somente quando é finalizado o processo que comunica 

com o ERP SAP; temos muitos softwares que fazem isso atualmente na empresa. 

Isso acontece por uma razão técnica do ERP SAP? [...] a informação para cada 



código criado de material tem um custo adicional no ERP SAP, a empresa procura 

evitar estas aplicações individuais no ERP SAP [...] (RESPONDENTE 7 E 

ENTREVISTADOR). 

De acordo com Hossain et al. (2011), ainda há um longo caminho de aprendizagem 

para ganhos de eficiência organizacional a partir da utilização do sistema ERP SAP. Nesta 

linha, o Respondente 8 foi questionado sobre os planos da alta gestão na concepção de 

recursividade do sistema ERP SAP. 

O Head complementou que a alta gestão tem objetivo de aprimorar a análise de dados 

e governança. Assim como reduzir o número de softwares paralelos, por que acarretam 

maiores investimentos em hardwares. Estas exposições ratificam as pesquisas de Holland e 

Light (2001) e Chatterjee, Grewal e Sambamurthy (2002), o papel proativo da alta gestão é 

fundamental para a consecução dos objetivos do sistema ERP SAP. 

As organizações são constituídas por uma cadeia complexa de interesses que está 

implícita as disputas de poder (Collier, 2001). Os sistemas intersociais são as relações de 

poder entre setores. O Respondente 4 afirmou que no passado ocorreram conflitos entre o 

setor da contabilidade gerencial e vendas, mas atualmente o foco da contabilidade gerencial é 

o cliente. Especificamente, as soluções precisam ser concretas para o desenvolvimento do 

negócio. O Respondente 2 contextualizou o clima de cooperação organizacional na época da 

implementação do sistema. 

Eu entendo que não tivemos disputas de poder. [...] todos estavam no mesmo barco, 
[...] supply chain tem o setor de planejamento que trata das previsões de vendas, 

planejamento de produção e consequentemente o atendimento; a logística pura que é 

o transporte e armazenagem, e importação e exportação. [...] todos estavam fora da 

zona de conforto para implementar no bloco diferente. [...] saíram da zona de 

conforto, não com a preocupação de poder, eu não vi dessa forma (RESPONDENTE 

2).  

Imediatamente após a questão, o Respondente 1 contra-argumentou, demonstrando 

dificuldade de compreensão: “Como assim? eu não entendi a pergunta”. Esta questão causou 

inquietação na maioria dos Respondentes, percebe-se que a terminologia disputas de poder, é 

um tanto desafiadora para narrativas do meio empresarial. Na sequência do diálogo o 

Entrevistador realizou a seguinte exposição: 

O ERP SAP pode promover uma redistribuição das relações de poder na 
organização, por meio do ganho de poder por parte de alguns grupos, em 
contraposição à perda enfrentada por outros. Eu não diria perda ou ganho [...] 

acredito em sinergias [...] como a Atena está utilizando o sistema a um longo 

período de tempo, [...] as relações estão bem amadurecidas [...] o sistema agregou 

valor à empresa. E no momento da implementação, você participou desse 

processo, antes do ERP a contabilidade gerencial desenvolvia um papel mais 
isolado? Sim, mais independente. [...] pouca integração. A integração de fato 

aconteceu a partir do ERP? Não ocorreram relações conflituosas entre a 

contabilidade gerencial, por meio da sua linguagem, códigos de contas, padrões 
de contabilização com outros setores da organização? Em algumas áreas sim, 

aquilo que gerava impacto maior em segregação de função, [...] mas no sentido de 

preocupação para garantir que o processo continuasse financeiramente saudável, do 

que pelo simples ego de perder aquela responsabilidade. [...] todo esse aspecto foi 

analisado quando as pessoas aceitaram o ERP SAP, isso foi muito discutido antes da 

implementação do sistema. [...] a contabilidade gerencial se beneficiou de alguns 

aspectos, vários processos eram realizados nas áreas, após o ERP SAP passaram a 

ser de responsabilidade da contabilidade gerencial, [...] assim como teve situações 

diferentes que saíram da contabilidade gerencial para a área financeira, opportunity, 

facilities [...] (ENTREVISTADOR E RESPONDENTE 1). 



 A exposição do Head é semelhante ao Respondente 1, a maturidade da organização na 

utilização do ERP SAP não abre espaços à intensas disputas de poder. 

Estas situações estão superadas, cada área já assimilou seu papel, sua 
responsabilidade [...] Os processos estão estáveis [...] Como comentou 

anteriormente, por exemplo, as atualizações são discutidas no steering 
committee. Exato, uma nova versão do sistema é discutida na base [...] (Head e 

Entrevistador). 

 A menção ao steering committee é análogo ao que declara Colwyn Jones e Dugdale 

(2001) e Englund, Gerdin e Burns (2011) que o poder não reside em práticas específicas, mas 

no conjunto de práticas. A contextualização do Respondente 3 remete-se ao foco da empresa 

que é o setor de vendas. 

[...] a contabilidade gerencial tem um papel muito importante, [...] importa 
resultados, no âmbito corporativo e global o seu papel é de destaque [...] sabe dos 

problemas políticos [...]. Mas quase 100% das transações e consolidações são 

automatizadas [...]. Mas nas discussões em conselhos de diretoria, comissões 

multifuncionais para remodelar o processo. Então, a área mais forte são as 

operações, vendas, marketing. [...] A empresa está orientada para vendas [...]. Mas a 

relação entre as áreas é amistosa, sempre no final o entendimento é o melhor para a 

empresa. Mas, em relação ao ERP SAP, por exemplo, se vendas não conseguir 
vender porque o ERP SAP não está funcionando, imediatamente todos os esforços 

se concentrarão para resolver o problema no sistema. [...] se vendas perceber a 

vantagem no sistema, a possibilidade de sucesso é muito maior (Respondente 3 e 

Entrevistador). 

 Sob o exposto, a partir de Cowton e Dopson (2002), Saravanamuthu e Tinker (2003), 

Alam et. al (2004), Uddin e Tsamenyi (2005), Jack (2007) e Jayasinghe e Thomas (2009), 

ressalta-se que o poder é o meio para a consecução dos objetivos da empresa. Em todas as 

entrevistas observou-se que o foco principal da empresa é o mercado, ou seja, as atividades 

fim. A contabilidade gerencial, atividade meio, tem relevância como base para decisões da 

Atena, mas o mercado rege o comportamento da organização.  

O Respondente 9 destaca que o business office é um órgão que tem a função de 

moderar situações quando os interesses intersetoriais se divergem. Devido ao perfil de equipes 

e contato com as pressões de mercado, afirmou que é mais frequente ocorrer divergências nas 

áreas de operação da empresa. Esta afirmação insurge à Uddin e Tsamenyi (2005), as partes 

interessadas sempre possuirão algum tipo de poder que influenciará o desenvolvimento da 

organização. 

 A exposição depreende-se que a dominação se dispersa no momento da difusão do 

conhecimento, ou seja, na assimilação organizacional as disputas de poder tendem a ser 

minimizadas. 

Quanto à operacionalização do ERP SAP na assimilação organizacional, percebe-se a 

partir das explanações dos Respondentes que as decisões são compartilhadas vertical e 

horizontalmente. Conforme Purvis, Sambamurthy e Zmud (2001); Jack (2005); Liang et al. 

(2007) e Hossain et al. (2011), a assimilação é caracterizada pelo alto nível de conhecimento 

acumulado e pela estabilidade das estruturas de significação, dominação e legitimação. Logo, 

as disputas de poder não devem se manifestar intensamente em ambientes de assimilação 

organizacional. 

De acordo com Robey, Ross e Boudreau (2002) e Tavares (2012), o Respondente 7 

conferiu aos treinamentos realizados à conscientização dos colaboradores ao 

compartilhamento de informações, minimizando assim, as disputas de poder. 



Não, não chego a perceber isso na empresa, pelo contrário, vejo quando uma pessoa 
aprende um ponto, compartilha, é bem solícita a ensinar, [...] está bem claro na 

organização como um todo, precisamos que outras pessoas saibam fazer a sua 

função. Mas, se uma equipe, por exemplo, consegue uma target de eficiência 

produtiva, a equipe pode tender a não compartilhar esta metodologia? Não, isso 

foi tema do passado na empresa, alguns 15 anos atrás. Mas como foi superado? A 

empresa desenvolveu muitos treinamentos relacionados a comportamento, temos um 

programa chamado DNA, que desenvolve novas atitudes, comportamento, relações 

inter times.  [...] isso não tem sido mais um problema, todos estão focados em 

produzir. Se alguém conseguir um resultado melhor, compartilha de forma imediata, 

não vejo essa restrição dentro das equipes (RESPONDENTE 7 E 

ENTREVISTADOR). 

 O Respondente 8 se reportou à estrutura hierárquica rígida, o compartilhamento das 

decisões e a capacidade de relacionamento interpessoal para trabalhar em uma organização de 

nível global como a Atena. 

[...] a cultura da empresa preza pela hierarquia, [...] mas as pessoas não podem estar 
mais interessadas em obter posições do que necessariamente promover o seu 

desenvolvimento pessoal na estrutura. [...] as relações de poder são trabalhadas de 

forma colaborativa na empresa. Devido ao tamanho da organização, nosso processo 

de tomada de decisão é lento em comparação com outras empresas; [...] há 

necessidade de alinhamento de muitas pessoas para decisões e há uma preocupação 

com o grau de risco. [...] imaginamos que altos níveis de hierarquia promovem mais 

poder de decisão [...], mas há necessidade desses acordos e alinhamentos diversos 

para que as estratégias sejam implementadas (RESPONDENTE 8). 

 Esta exposição corrobora com Giddens (1984), o qual revela que as propriedades 

estruturais da organização expressam formas de dominação e poder. De outro modo, segundo 

Collier (2001), o poder é a capacidade de influenciar comportamentos e superar as 

resistências. Por isso a coalizão dominante interna tem o poder e a capacidade para mudar o 

comportamento da organização por meio de sua influência política. 

O Respondente 12 ressaltou que as regras de compliance são muito bem estruturadas 

na empresa, esse ambiente praticamente neutraliza interesses alheios à organização.  Em 

analogia a Giddens (1984), o compliance é um recurso de poder que promove a reflexividade, 

ou seja, a Atena monitora o fluxo contínuo da vida organizacional. 

O cenário da Atena aduz ao ressaltado por Holland e Light (2001), Hong e Kim 

(2002), Yusuf, Gunasekaran e Abthorpe (2004), Xue (2005), Hossain et al. (2011) e Lazhar 

(2012), as empresas precisam se posicionar estrategicamente para a recursividade do sistema. 

A entrevista prosseguiu com o questionamento do Entrevistador sobre como os colaboradores 

utilizam os dados do sistema para decisões estratégicas. 

Qual a opinião de vocês sobre análise dos dados do ERP SAP para fins 
estratégicos? [...] estamos no primeiro degrau, exploramos muito pouco o Business 

Intelligence. Mas por que estamos no primeiro degrau? Por que o volume de 

informação que temos para ser pesquisado é infinitamente maior do que a 

quantidade de pesquisa que realizamos. Esse é um campo que só crescerá nas 

empresas em geral. O ERP SAP para a maioria das empresas é algo superado. O 

próximo passo é como o ERP SAP proporcionará competitividade para as empresas. 

Mas a ampliação da análise dos dados do ERP SAP está na estratégia da 
empresa? Isso é estratégia de big data. Tivemos a visita do responsável global de 
soluções de IT, falou o seguinte, em algum momento alguém perguntou sobre ERP, 

pensei que tivesse sido claro, esqueçam ERP, o negócio agora é BI 

(ENTREVISTADOR E RESPONDENTE 10). 



As exposições acerca da conduta estratégica dos agentes quanto à utilização do 

sistema reitera o declarado por Giddens (1984), a cognoscitividade humana na conduta 

estratégica é limitada, a qual pode proporcionar consequências impremeditadas. Os resultados 

apontam ao declarado por Liang et al. (2007), o principal desafio durante a fase de pós-

implementação é assimilar todos os benefícios que o sistema pode proporcionar ao negócio. 

Assim como a Hossain et al. (2011), os gestores e contadores precisam se posicionar 

estrategicamente quanto à utilização do sistema. 

Entretanto, conforme Joseph e George (2011) percebe-se que a contabilidade gerencial 

da Atena tem um envolvimento intrínseco com a transformação, análise e comunicação 

organizacional. De acordo com Zimakova (2015), a maioria das empresas transnacionais, 

inclusive a Atena, está buscando melhorar o desempenho de seus processos internos a partir 

da utilização de sistemas integrados da contabilidade gerencial. 

Quando há situações de conflitos de interesses, segundo o Respondente 12, a auditoria 

interna realiza o reporte ao relatório de trabalho, o qual recomenda a solução da situação. 

Sobre a conduta indevida de colaboradores, afirmou que o caso é encaminhado ao setor de 

compliance: “[...] analisamos a veracidade da informação, se for verdadeira realmente, 

repassamos o caso para o setor de compliance, que decidirá quais providências serão 

tomadas”. 

Para o Respondente 9 é bastante difícil um colaborador ter conduta alheia aos 

princípios de melhores práticas de utilização do sistema. A empresa passa anualmente por 

auditoria global de sistema. 

O Respondente 6 ressaltou que a empresa possui processos muito bem estruturados 

que passam por monitoramentos e auditorias periódicas. No geral as afirmações sobre a 

estruturação dos processos da Atena seguem ao exposto por Purvis, Sambamurthy e Zmud 

(2001); Jack (2005); Liang et al. (2007) e Hossain et al. (2011), o ciclo de assimilação 

organizacional ocorre quando as práticas sociais são rotinizadas, os processos de estruturação 

são recursivos, as rotinas estão difundidas, os agentes estão mais conscientes de suas ações e 

monitoram às de seus pares, têm conduta estratégica e compartilham o conhecimento. 

Segundo Giddens (1984), os subordinados podem influenciar as atividades de seus 

superiores, esse fenômeno é intitulado dialética de controle. Entretanto, os Respondentes, em 

sua maioria, acreditam que a situação é natural e saudável para a empresa.  

O Respondente 6 destacou que há um processo estruturado na empresa que monitora 

periodicamente as aprovações, não pode haver acesso conflitante. Determinados acessos ao 

sistema podem potencializar um risco. As falas dos respondentes em geral, mencionam o 

controle, em analogia a Giddens (1984), a monitoração reflexiva da ação, que tende a coibir a 

conduta inapropriada de subordinados em relação aos seus superiores e normas da empresa. 

O Head complementou no momento da entrevista com o Respondente 8: “A política 

da empresa é trabalhar a consciência dos líderes para tornarem-se facilitadores, essa é a 

cultura da empresa”. 

As exposições inferem-se a Collier (2001) quando ressalta que a coalizão dominante, 

nas palavras de Giddens (1984), propriedade estruturais da organização, tem a capacidade de 

influenciar comportamentos por meio de sua influência política. De outro modo, segundo 

Giddens (1984), o poder hierárquico expressa formas de dominação e poder. 

De acordo com Giddens (1984), Purvis, Sambamurthy e Zmud (2001); Jack (2005); 

Liang et al. (2007) e Hossain et al. (2011), as evidências apontam para o ambiente normativo 

da Atena, os processos muito bem estruturados proporcionam um eficiente controle 

organizacional. Adicionalmente, as iniciativas para o compartilhamento de informações e a 

cognoscitividade dos agentes, proporcionam segurança dos envolvidos à recursividade do 

sistema ERP SAP. 



O Respondente 3 revelou que a contabilidade gerencial tem influência no que 

concerne aos aspectos legais da organização, quando é necessário implementar algum módulo 

para suprir necessidades fiscais. Para o Respondente 5 a contabilidade gerencial tem a postura 

de buscar soluções. O Respondente 7 ressaltou que as pautas de reuniões do controle 

(contabilidade gerencial) do setor produtivo com a alta gestão se referem à custos e budget. 

A contabilidade gerencial ao longo do tempo participa das relações sociais da Atena, 

por meio da interação dos agentes e das estruturas sociais. Assim, segundo Giddens (1984), 

dá-se a produção, reprodução e regulação de arranjos sociais. Neste caso, o maior 

envolvimento da contabilidade gerencial na operação da empresa e a participação nas 

decisões estratégicas da empresa. 

De acordo com Purvis, Sambamurthy e Zmud (2001); Jack (2005); Liang et al. (2007) 

e Hossain et al. (2011), a contabilidade gerencial ampliou seu campo de atuação, no entanto, 

precisou superar a resistência à mudança. O papel proativo da contabilidade gerencial foi fator 

preponderante para a consecução da integração organizacional na Atena. 

 

5. CONCLUSÕES 

O papel da contabilidade gerencial como um recurso de dominação no ciclo de 

assimilação organizacional é fundamentalmente de estruturação de práticas sociais. A partir 

de um conjunto de regras e recursos disponíveis aos atores sociais, a contabilidade gerencial 

participa ativamente da recursividade e difusão do sistema ERP SAP na Atena.  

A integração por meio do sistema ERP SAP tem limitações. A quantidade de sistemas 

paralelos e a falta de confiabilidade destas informações comprometem a recursividade do 

sistema ERP SAP. Os recursos de Business Intelligence ainda são explorados de forma 

módica. O volume de informação disponibilizado é substancialmente maior do que a 

quantidade de pesquisa realizada pela Atena. 

Vislumbrou-se que o sistema ERP SAP é um mecanismo de auto regulação reflexiva 

que define e controla as responsabilidades dos atores sociais. Como consequência, os atores 

passam a compreender melhor o ambiente, o sistema ERP SAP possibilita identificar os erros 

dos processos que ao longo do tempo, proporciona o equilíbrio social. 

A estrutura de poder da Atena se caracteriza hierarquicamente rígida, favorece o 

compartilhamento das decisões e valoriza a capacidade de relacionamento interpessoal. Estas 

propriedades estruturais expressam formas de dominação. O ambiente normativo de 

compliance e processos bem estruturados proporcionam uma eficiente monitoração reflexiva 

que minimiza as disputas de poder. Ademais, as iniciativas para o compartilhamento de 

informações e a cognoscitividade dos agentes, proporcionam segurança dos envolvidos à 

recursividade do sistema ERP SAP. 

Os recursos e mecanismos de dominação (recursos autoritários, recursos alocativos, 

facilidades, relações sociais e poder) averiguados no ciclo de assimilação do sistema ERP, 

comprovam que a contabilidade gerencial é mediadora para a recursividade do sistema. As 

disputas de poder não são intensas no ciclo de assimilação organizacional. No entanto, o 

poder é claramente constatado sob a influência da cultura da organização no cotidiano dos 

colaboradores. As normas e regras organizacionais estão muito bem sedimentadas, os recursos 

materiais disponíveis e as decisões dos agentes condicionam substancialmente a recursividade 

do sistema na assimilação organizacional.  

Os recursos autoritários e alocativos, ambiente organizacional, qualificação dos 

colaboradores, nível de competitividade e o ambiente econômico repercutem na recursividade 

do ciclo de assimilação do sistema ERP SAP da Atena. A mediação entre a contabilidade 

gerencial e alta gestão e a influência nas decisões financeiras condicionam a plena utilização 

do sistema. 



 Os conflitos de interesses entre subordinados e superiores são considerados intrínsecos 

ao processo, isso se deve à cognoscitividade dos agentes na rotinização do ciclo de 

assimilação organizacional. Especificamente, a conduta dos agentes no compartilhamento do 

conhecimento, a consciência das consequências de suas ações, a intenção e o envolvimento 

nos processos de construção e interação sociais e o perfil de agentes de mudança, são fatores 

que possibilitam a maior compreensão da complexidade social do ciclo de assimilação do 

sistema ERP SAP na Atena. 

Conforme Macintosh e Scapens (1990), a contabilidade gerencial da Atena é um 

recurso utilizado no exercício do poder, proporciona limites para mediação das relações de 

poder. O poder da contabilidade gerencial reside na interligação de práticas sociais do ciclo de 

assimilação. A contabilidade gerencial é considerada como uma prática social e institucional 

que atua sobre pessoas, entidades e processos da Atena. 

Sob a concepção de Macintosh e Scapens (1990) e Englund, Gerdin e Burns (2011), a 

contabilidade gerencial está implicada na construção, manutenção e alterações da ordem 

social. As propriedades estruturais da Atena expressam formas de dominação e poder. A 

estruturação das práticas sociais depende da conduta dos atores sociais às propriedades 

estruturais da empresa. Desta forma, o poder se caracteriza como uma capacidade de 

influenciar comportamentos e superar as resistências. 
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