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                                                            Resumo                                                                                                                                                                     
O estudo investigou a influência da estratégia empresarial sobre o desenho e o uso das ferramentas 

do Sistema de Controle Gerencial (SCG) e sua relação com o desempenho das empresas. Por meio 

de um levantamento realizado com 20 empresas de base tecnológica dos setores do comércio e 

serviço, localizadas na cidade de Campina Grande-PB, foi realizada uma pesquisa descritiva com 

abordagem quantitativa. Para a análise dos dados foram utilizadas técnicas de estatística descritiva, 

teste exato de Fischer e correlação de Spearman. Os resultados sugerem que a estratégia empresarial 

não apresenta influência no desenho e uso das ferramentas do SCG, assim como as ferramentas do 

SCG não apresenta relação significativa com o desempenho das empresas. Considerando a 

implementação das ferramentas convencionais e modernas no SCG, as convencionais apresentam 

maior proporção de aderência pelas empresas de ambos os setores. Já as modernas, quando 

comparada a aderência entre os dois setores, as empresas de serviço demonstram maior proporção de 

adesão às ferramentas. Conclui-se que apesar dos resultados apontarem para não influência da 

estratégia no SCG e a falta de relação significativa do SCG com o desempenho, deve-se considerar 

que as premissas da teoria da contingência indicam vários fatores  contextuais que influenciam na 

estrutura das empresas, incluindo o SCG; além disso, o ambiente em que as empresas atuam 

apresentam características distintas, não existindo, portanto um modelo universal adequado do SCG 

que se aplique a todas as organizações e apresente os melhores resultados no desempenho das 

empresas. 
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ESTRATÉGIA, SISTEMA DE CONTROLE GERENCIAL E DESEMPENHO 
EMPRESARIAL: UMA ANÁLISE NAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DA 
CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB A LUZ DA TEORIA DA CONTINGÊNCIA 

 

RESUMO 
O estudo investigou a influência da estratégia empresarial sobre o desenho e o uso das 
ferramentas do Sistema de Controle Gerencial (SCG) e sua relação com o desempenho das 
empresas. Por meio de um levantamento realizado com 20 empresas de base tecnológica dos 
setores do comércio e serviço, localizadas na cidade de Campina Grande-PB, foi realizada 
uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. Para a análise dos dados foram 
utilizadas técnicas de estatística descritiva, teste exato de Fischer e correlação de Spearman. 
Os resultados sugerem que a estratégia empresarial não apresenta influência no desenho e uso 
das ferramentas do SCG, assim como as ferramentas do SCG não apresenta relação 
significativa com o desempenho das empresas. Considerando a implementação das 
ferramentas convencionais e modernas no SCG, as convencionais apresentam maior 
proporção de aderência pelas empresas de ambos os setores. Já as modernas, quando 
comparada a aderência entre os dois setores, as empresas de serviço demonstram maior 
proporção de adesão às ferramentas. Conclui-se que apesar dos resultados apontarem para não 
influência da estratégia no SCG e a falta de relação significativa do SCG com o desempenho, 
deve-se considerar que as premissas da teoria da contingência indicam vários fatores 
contextuais que influenciam na estrutura das empresas, incluindo o SCG; além disso, o 
ambiente em que as empresas atuam apresentam características distintas, não existindo, 
portanto um modelo universal adequado do SCG que se aplique a todas as organizações e 
apresente os melhores resultados no desempenho das empresas.  
 
Palavras-chave: Teoria da Contingência; Estratégia; Sistema de Controle Gerencial; 
Desempenho. 
 
1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a Teoria da Contingência, são as condições do ambiente em que as 
organizações atuam que causam transformações em seu interior (Silva, Cruz, Barbosa & 
Machado, 2017). Tendo em vista que as condições e o ambiente em que as empresas estão 
inseridas apresentam características distintas, para que alcance eficiência, nenhum projeto 
organizacional único poderá ser aplicado de forma universal às organizações, sendo 
necessária a sua adequação ao contexto em que atuam (Donaldson, 1999; Otley, 2016; Uyar 
& Kyzey, 2016; Silva et al., 2017).  

Lenz e Engledow (1986) mencionam a forte influência das concepções da Teoria da 
Contingência no âmbito das organizações, produzindo impactos na sua forma de 
gerenciamento, especialmente na implementação das estratégias. Neste sentido, Porter (1998, 
2008) apresenta que uma organização somente conseguirá obter vantagem competitiva, caso 
consiga definir de forma clara a sua estratégia. Deste modo, Porter (1998) anuncia que 
existem duas alternativas estratégicas que são descritas como “estratégias genéricas”, e são 
definidas como: estratégia de liderança em custos e estratégia de diferenciação. 
 A partir da definição da estratégia, de acordo com Anthony e Govindarajan (2011), a 
sua implementação passa pelo processo de controle gerencial, com o acompanhamento das 
atividades da empresa e a influência dos gestores para que as pessoas executem a estratégia e 
assim, o alcance dos objetivos da empresa. Além disso, os mesmos autores defendem que o 
funcionamento da estrutura organizacional necessita de um sistema de controle adequado. 
Desta forma, o Sistema de Controle Gerencial (SCG) se apresenta como um recurso a ser 
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utilizado pelas empresas para colocar em prática a estratégia organizacional, e também 
aperfeiçoá-la (Simons, 1995). 
 Ferreira e Otley (2006) apresentam que o SCG é composto por algumas dimensões, 
destacando-se as dimensões do desenho e do uso como as duas principais. A dimensão do 
desenho se refere às características e técnicas do SCG, ou seja, as ferrramentas gerenciais que 
fazem parte do SCG e que podem ser classificadas na literatura de maneiras distintas. Quanto 
ao uso, Chenhall (2005) defende que essa dimensão diz respeito à forma como as informações 
geradas pelo uso das técnicas do SCG são utilizadas pelas empresas.  

A literatura indica que as técnicas convencionais contidas no SCG são úteis em ambas 
às escolhas estratégicas, seja de liderança em custos ou diferenciação (Chenhall & Langfiels-
Smith, 1998; Chenhall, 2005; Hyvönen, 2007). Contudo, Khandwalla (1972) diz que 
diferentes tipos de competição podem influenciar nas formas de atividades de controle. De 
acordo com o mesmo autor, os ambientes mais competitivos constituem um estímulo para a 
gestão exercer o controle de forma mais intensiva surgindo assim à necessidade de uso de 
técnicas mais sofisticadas, impactando no desenho do SCG. Nesse sentido, a inserção de 
técnicas mais modernas no SCG seriam ainda mais adequadas em ambientes altamente 
competitivos, por fornecer mais informações que dão suporte a empresa no controle gerencial. 

Silva et al. (2017) defendem que a adequação e o uso das técnicas que compõem o 
SCG às necessidades da empresa e ao ambiente o qual estão inseridas, pode ser um fator 
determinante para obtenção de um melhor desempenho pelas empresas. Entretanto, o 
desajuste das técnicas que compõem o SCG associado ao contexto em que a organização atua, 
provoca disfunções em relação à demanda e oferta de informação, tanto em quantidade quanto 
em qualidade, podendo gerar custos desnecessários e provocar o desvio de foco dos 
tomadores de decisão, ocasionando em tomada de decisões errôneas, prejuízos, perda de 
oportunidades, perda de vantagem competitiva (Guerra, 2007; Dutra, 2014), dentre outros 
impactos negativos que se refletem no desempenho da empresa.   

Diante do exposto surge a questão de pesquisa a seguir: Qual a influência da estratégia 
empresarial sobre o desenho e o uso do SCG e a relação do SCG com o desempenho nas 
empresas? 

O objetivo da pesquisa é verificar a influência da estratégia empresarial sobre o 
desenho e o uso do SCG e a relação deste sistema com o desempenho das empresas de base 
tecnológica da cidade de Campina Grande-PB.    
 Diante disso, o estudo dos fatores contextuais, como a estratégia e a estrutura do SCG 
nas empresas de base tecnológica da cidade de Campina Grande-PB, permite conhecer melhor 
as características dessas variáveis neste ambiente e proporciona um melhor entendimento das 
relações entre esses fatores e quais os perfis estão mais associados aos melhores 
desempenhos.  

Levou-se em consideração para a escolha deste segmento, além da escassez de 
pesquisas considerando a Teoria da Contingência, a sua representatividade produtiva para o 
Estado da Paraíba. Conforme informações divulgadas pela Companhia de Desenvolvimento 
da Paraíba (CINEP), o Estado tem como um de seus Polos produtivos, o Polo Tecnológico, 
composto por empresas distribuídas nas cidades de João Pessoa, Patos e Campina Grande. 
Dentre estas cidades, Campina Grande se sobressai pela maior capacidade produtiva, 
destacando-se como referência internacional em tecnologia da informação.  

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO  E HIPÓTESES 
 
2.1 Teoria da Contingência 
 A teoria da Contingência preconiza que não há um único modelo de estrutura 
organizacional que seja adequado para todas as organizações de forma universal, sendo a 
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estrutura organizacional influenciada pelas condições do ambiente em que as empresas atuam, 
causando assim transformações em seu interior (Silva at al., 2017).  

Levando em consideração que as condições e o ambiente em que as empresas atuam 
apresentam características distintas, para alcançarem eficiência, as organizações precisam se 
adaptar ao contexto em que estão inseridas, considerando assim diversos fatores contextuais 
(Donaldson, 1999; Otley, 2016; Uyar & Kyzey, 2016; Silva et al., 2017).  

De acordo com Otley (2016), os fatores contextuais incluem variáveis internas e 
externas. Como variáveis internas, o autor evidencia o tamanho da empresa, a estrutura, a 
estratégia, os sistemas de informação, a participação dos funcionários nos sistemas, variáveis 
psicológicas, a posição da empresa no mercado, o estágio do ciclo de vida dos produtos, e as 
mudanças. Em relação às variáveis externas, o autor menciona como exemplo a tecnologia, a 
concorrência no mercado ou hostilidade do mercado, a incerteza e a cultura nacional.  

Donaldson (1999) argumenta que as características organizacionais são reflexos da 
influência do ambiente em que a organização está inserida. Deste modo, sob a perspectiva da 
teoria da contingência, os estudos relacionados à Contabilidade Gerencial se baseiam no 
princípio de que não há um modelo de contabilidade gerencial que seja aplicável para todas as 
organizações em qualquer circunstância, visto que ocorrem alterações nos sistemas de 
contabilidade devido ao impacto de determinados acontecimentos (Molinari & Guerreiro, 
2004).  

Silva et al. (2014) acrescentam que a análise da contabilidade gerencial a luz da teoria 
da contingencia, deve tê-la como um sistema desenvolvido para atender as contingências 
específicas vivenciadas pelas empresas, considerando o seu estágio evolutivo e o contexto do 
ambiente o qual as empresas atuam, não existindo portanto uma única forma de gestão e uma 
única estrutura de contabilidade gerencial.  

Quanto à seleção das práticas da contabilidade gerencial pelas empresas, Uyar e Kyzey 
(2016) afirmam que as escolhas apropriadas dessas práticas dependem das circunstâncias 
específicas da organização. E conforme a literatura da contabilidade gerencial, existem vários 
fatores que afetam a seleção das práticas gerenciais a serem implementadas pelas 
organizações, sendo os fatores mais comuns: a estrutura, a estratégia, a incerteza ambiental e a 
tecnologia da informação. Deste modo, as pesquisas sob a perspectiva da teoria da 
contingência têm como finalidade identificar quais são os fatores específicos do ambiente aos 
quais os vários aspectos da estrutura organizacional necessitam se adequar (Lamcombe & 
Heilborn, 2003).  

 
2.1.1 Escolha Estratégica e Sistema de Controle Gerencial 
 A escolha estratégica, segundo Porter (1998, 2008) trata-se da definição de como as 
organizações se posicionam diante do seu ambiente de atuação para obter vantagem 
competitiva. Nessa visão, a escolha estratégica deve considerar aspectos contextuais do 
ambiente, remetendo assim as concepções da teoria da contingência que de acordo com Lenz 
e Engledow (1986), é uma teoria que evidencia a forte influência das contingências 
ambientais nas organizações, produzindo impactos na sua forma de gerenciamento, 
principalmente em relação à implementação da estratégia. Neste sentido, Porter (1998, 2008), 
diz que uma organização somente conseguirá obter vantagem competitiva, caso consiga 
definir de forma clara a sua estratégia, mesmo existindo inúmeras maneiras das organizações 
se posicionarem diante de seu ambiente.  
 Conforme Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), a formulação da estratégia passa 
pela análise do ambiente que a organização atua, utilizando métodos, como a análise de 
SWOT e a análise das cinco forças competitivas de mercado, também conhecida como as 
cinco forças de Porter. A análise de SWOT preconiza a formulação da estratégia a partir da 
avaliação dos pontos fortes e pontos fracos da organização, observando as oportunidades e 
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ameaças do ambiente em que atuam (Mintzberg, 2004; Mintzberg et al., 2010). Quanto à 
análise das cinco forças competitivas de mercado, Porter (1998) estabelece que a formulação 
da estratégia deva ser realizada analisando os seguintes pontos: o poder de barganha dos 
clientes, o poder de barganha dos fornecedores, a ameaça de entrada de novos concorrentes, a 
ameaça de entrada de produtos substitutos, e a rivalidade entre os concorrentes.  

Para a definição da estratégia pela organização, Porter (1998) anuncia que existem 
duas alternativas que são descritas como “estratégias genéricas”, e são definidas como: 
estratégia de liderança em custos e estratégia de diferenciação. Com a escolha da estratégia de 
liderança em custos, as empresas trabalham na manutenção do baixo custo dos produtos ou 
serviços como uma forma de defesa contra os concorrentes, adquirindo vantagem competitiva 
com a oferta de produtos ou serviços a preços mais acessíveis, possibilitando o aumento das 
vendas. Já com a escolha da estratégia de diferenciação, Porter (1998) defende que a empresa 
trabalha na oferta de produtos ou serviços diferenciados que tenham uma agregação de valor, 
ofertando a seus clientes algo que seja considerado inovador no mercado, possibilitando assim 
que a empresa conquiste clientes mais fiéis, ganhando vantagem competitiva e força no 
mercado.  

Com a definição da estratégia, Anthony e Govindarajan (2011) afirmam que a sua 
implementação passa pelo procedimento de controle gerencial, que diz respeito ao processo 
de acompanhamento das atividades da empresa e também onde os gestores buscam 
influenciar as pessoas na execução da estratégia com a finalidade de alcançar os objetivos 
estratégicos estabelecidos. Os mesmos autores acrescentam ainda que o funcionamento da 
estratégia organizacional necessita de um sistema de controle que seja adequado. Diante 
disso, o SCG se apresenta como um mecanismo utilizado pelas empresas para colocar em 
prática a estratégia organizacional, bem como aperfeiçoá-la (Simons, 1995). 

Ferreira e Otley (2006) apresentam que o SCG é composto por algumas dimensões, 
sendo as duas principais dimensões referentes ao seu desenho e uso. De acordo com esses 
autores, a dimensão do desenho diz respeito às características e técnicas do SCG. Já a segunda 
dimensão se refere a maneira como essas técnicas e informações são utilizadas pelas empresas 
(Chenhall, 2005).  

Assim, o SCG é composto por um conjunto de técnicas de controle gerencial, que 
também são utilizadas em conjunto, sendo, portanto um sistema de geração de informações 
que dão subsídio aos gestores na sua tomada de decisão (Ferreira & Otley, 2006; Frezatti, 
Rocha, Nascimento & Junqueira, 2009). Chenhall (2005) adiciona que além das técnicas de 
controle o SCG é abrangente e inclui o Sistema de Contabilidade e outros controles. 
Corroborando com essa afirmativa, Dutra (2014) aponta vários autores que expõem na 
literatura este mesmo pensamento de que o SCG é amplo incluindo a Contabilidade Gerencial 
e outras formas de controle. Deste modo, a presente pesquisa trata o SCG como o conjunto de 
técnicas ou ferramentas da contabilidade gerencial que são implementadas e utilizadas pelas 
empresas para alcançar seus objetivos.  

As ferramentas de controle gerencial são apresentadas na literatura contábil com 
classificações e terminologias distintas. Contudo, demonstram a presença de ferramentas em 
comum. Soutes (2006) denomina essas ferramentas de controle gerencial como artefatos 
gerenciais, classificando-os como tradicionais e modernos. A autora utiliza como referência a 
classificação apresentada pelo Institute os Management Accountants (IMA) em 1998 que 
dividiu os artefatos em quatro estágios evolutivos. Deste modo, Soutes (2006) considera como 
artefatos tradicionais aqueles pertencentes aos dois primeiros estágios evolutivos e considera 
como artefatos modernos, os pertencentes aos dois últimos estágios evolutivos.  

Ferreira e Otley (2006) classificam as técnicas de controle gerencial em convencionais 
e novas, utilizando como critério o surgimento cronológico das ferramentas. Deste modo, as 
ferramentas que surgiram antes da década de 1980 são classificadas como convencionais, e as 
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surgidas em meados de da década de 1980 em diante são classificadas como novas ou 
modernas.  

Para a realização da presente pesquisa, foi adotada a classificação proposta por 
Ferreira e Otley (2006), conforme critério cronológico, classificando as ferramentas de 
controle gerencial em convencionais e modernas conforme apresentado no Quadro 1.  

 
Quadro 1 - Classificação das ferramentas do Sistema de Controle Gerencial 

Surgimento Classificação Ferramentas do SCG 

 

Antes da 
década de 

1980 

 

 

Convencionais 

Planejamento estratégico 
Orçamento 
Custeio por absorção 
Análise da lucratividade do produto 
Lucro residual (EVA) 
Retorno sobre o investimento 
Análise custo-volume-lucro 
Técnicas de pesquisa operacional 
Custeio variável e/ou direto 
Demonstrações contábeis básicas adaptadas às demandas dos gestores 

 

A partir da 
década de 
1980 em 
diante 

 

 

Modernas 

Balanced Scorecard ou outro critério de medidas balanceadas de avaliação 
de desempenho 
Orçamento baseado em atividades 
Custeio baseado em atividades 
Custo meta/Custo alvo 
Análise da lucratividade do cliente 
Análise do ciclo de vida do produto 
Benchmarking interno 
Benchmarking externo 

Fonte: Adaptado de Ferreira e Otley (2006). 
 
Conforme aponta a literatura, as ferramentas convencionais contidas no SCG são úteis 

na adoção de ambas às escolhas estratégicas, seja de liderança em custos ou de diferenciação 
(Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Chenhall, 2005; Hyvönen, 2007). No entanto, 
Khandwalla (1972) apresenta que diferentes tipos de competição podem influenciar nas 
formas de atividades de controle, onde a intensificação da competitividade estimulará a gestão 
a exercer o controle de forma mais intensiva surgindo assim a necessidade de uso de técnicas 
mais sofisticadas, ou seja, ferramentas modernas, impactando assim no desenho do SCG.  

Hariyati e Tjahjadi (2018) defendem que uma empresa que segue uma estratégia 
inovadora, apresenta maior probabilidade de buscar informações novas para responder as 
oportunidades potenciais do mercado. Assim, uma empresa que adota uma estratégia de 
diferenciação exigiria uma maior quantidade de informações para dar suporte aos gestores na 
implementação da estratégia, o que pode afetar o desenvolvimento do sistema de informações 
contábil gerencial, que por sua vez, faz parte do SCG da organização. 

Desta forma, considerando que as empresas do estudo são de base tecnológica; e estão 
inseridas em um ambiente relacionado à inovação, sendo também dinâmico e competitivo. 
Considerando também, a rápida evolução tecnológica, acredita-se que a estratégia mais 
adequada a essas empresas esteja relacionada à estratégia de diferenciação, bem como o maior 
uso de técnicas modernas de controle gerencial, devido à intensa competitividade do ambiente 
associada à necessidade de obtenção de mais informações para dar subsídio aos gestores em 
suas decisões estratégicas. Diante do exposto, a seguinte hipótese de pesquisa foi proposta:  
 
H1: Quanto maior for a adesão de estratégias de diferenciação maior será o nível de 
importância no uso de técnicas modernas de controle gerencial pelas empresas. 
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2.1.2 Desempenho 
 De acordo com Donaldson (1999), a premissa da teoria da contingência defende que as 
empresas precisam alinhar a sua estrutura às características e mudanças ambientais para que 
assim alcancem um desempenho efetivo e satisfatório. Deste modo, a estrutura adequada seria 
aquela que está relacionada com um maior desempenho empresarial, incluindo a estrutura do 
SCG, sendo esta influenciada por fatores contingenciais, como o ambiente, a tecnologia e a 
estratégia (Frezzati, 2007; Aguiar & Frezzati, 2007).  
 Silva et al. (2017) afirmam que a adequação e o uso das técnicas que compõem o SCG 
às necessidades da empresa de acordo com o ambiente o qual estão inseridas, pode ser um 
fator determinante para obter um melhor desempenho organizacional. No entanto, observa-se 
que muitas organizações investem na implementação de um SCG, porém realizam um baixo 
aproveitamento do mesmo (Khandwalla, 1972; Junqueira, 2010), podendo este acontecimento 
ser proveniente da análise e implementação inadequada da estratégia empresarial. Como 
consequência disso, as empresas desperdiçam recursos materiais, humanos e tecnológicos, 
além de não utilizarem de forma adequada às informações que o SCG pode dispor 
(Khandwalla, 1972), o que impacta de forma negativa no desempenho da empresa. 

Frezzati (2007) afirma que a compreensão dos contextos ambientais em que as 
estruturas do SCG são adequadas, permitindo uma previsão de quando a sua adesão será 
capaz de ser bem sucedida e quando as mudanças serão necessárias, proporcionando o não 
desperdício de recursos com estruturas inadequadas ao ambiente contextual da estratégia.  

O desajuste das ferramentas que compõem o SCG ao contexto em que as organizações 
atuam, provoca disfunções em relação à demanda e oferta de informação, tanto em quantidade 
quanto em qualidade. Assim, custos desnecessários podem ser gerados, quando, por exemplo, 
as ferramentas do SCG não geram informações suficientes para atender as necessidades da 
empresa ou o SCG possui ferramentas que geram informações que não são úteis. Deste modo, 
essas disfunções podem levar a desvios de foco dos gestores, ocasionando em tomada de 
decisões errôneas, prejuízos, perda de oportunidades, perda de vantagem competitiva (Guerra, 
2007; Dutra, 2014), dentre outros impactos negativos que se refletem no desempenho da 
empresa.   

Considerando os argumentos trazidos na literatura; que a estrutura do SCG pode 
provocar impactos, positivos e negativos, no desempenho das empresas. Sendo a adequação 
do SCG a estratégia escolhida um fator importante para o alcance de resultados positivos, as 
empresas de base tecnológica por estarem inseridas em um ambiente de inovação e alta 
competitividade, apresentam características mais alinhadas a uma escolha estratégica de 
diferenciação.  

Sendo assim, a adequação do SCG a estratégia de diferenciação, levaria as empresas a 
um maior uso de ferramentas modernas de controle gerencial, devido a maior necessidade de 
obtenção de mais informações para lidar com o ambiente fortemente competitivo, fornecendo 
assim maiores subsídios para os gestores tomarem decisões mais acertadas, resultando em 
melhores impactos no desempenho. Diante do exposto, formulou-se a seguinte hipótese de 
pesquisa:  
 
H2: Quanto maior for a importância do uso de técnicas modernas de controle gerencial maior 
será o desempenho das empresas. 
 
3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS 
  
 A população do estudo compreendeu 98 empresas dos setores do comércio e serviço 
da cidade de Campina Grande-PB com atividades relacionadas à tecnologia da informação. 
Assim, buscaram-se contatar as 98 empresas por meio telefônico, sendo possível o contato 
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com 57 empresas, das quais foram informadas sobre o conteúdo da pesquisa e convidadas a 
participar do estudo com solicitação do e-mail para o envio do questionário eletrônico.  
 Após o envio do questionário por e-mails fornecidos para as 57 empresas contatadas, 
obteve-se uma taxa de resposta de 35,09%, representando 20 questionários respondidos. 
Dentre as respostas, 80% foram obtidas do setor de serviço e 20% do setor de comércio, tendo 
como respondentes ocupantes de cargos administrativos nas empresas.  
 A coleta de dados foi realizada através do uso de questionário estruturado composto 
por quatro blocos com as seguintes temáticas: 1) Estratégia; 2) Desempenho; 3) Sistema de 
Controle Gerencial – SCG; e 4) Informações da empresa e do respondente.    

No primeiro bloco foram expostas 2 assertivas com a finalidade de identificar as 
prioridades estratégicas das empresas, sendo 1 assertiva relacionada a estratégia de liderança 
em custos e 1 relacionada a estratégia de diferenciação. Assim, foi solicitado que os 
respondentes indicassem o grau de concordância em cada item relacionado à sua prioridade 
estratégica a partir de uma Escala Likert de sete pontos, variando de discordo plenamente a 
concordo plenamente.   
 No segundo bloco foram expostos 4 itens associados ao desempenho, solicitando ao 
respondente que indicasse a sua percepção sobre o desempenho da empresa nos últimos 3 
anos, em relação a concorrência local, em uma Escala Likert de sete pontos, com variação de 
muito inferior, igual, e muito superior.  

O terceiro bloco apresentava questões relacionadas ao SCG com a finalidade de 
identificar a implementação e o nível de uso das ferramentas que compõem o SCG, sendo 
expostas 18 técnicas que auxiliam as empresas a implementar e controlar sua estratégia. 
Dentre as 18 técnicas apresentadas, 10 eram convencionais e 8 modernas. Deste modo foi 
solicitado que os respondentes indicassem a implementação e uso da ferramenta, respondendo 
0, no caso de não possuir a ferramenta, e em caso contrário, deveriam indicar o nível de 
importância na sua utilização, em uma Escala Likert de sete pontos, variando em “possui, mas 
não tem nenhuma utilidade” até “possui, e é essencial para a empresa/unidade de negócio”. 

O quarto bloco exibia questões relacionadas à identificação da empresa e do 
respondente. Quanto às informações da empresa foi solicitada a indicação da quantidade de 
funcionários para definição do porte da empresa, conforme a classificação do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, bem como a indicação do 
principal setor de atuação, entre comércio, serviço e indústria. Em relação ao respondente, 
buscaram-se coletar informações dos ocupantes de cargos da administração da empresa 
ligados ao planejamento estratégico, tático e operacional, como proprietários, diretores, 
gerentes, controllers, contadores e outros profissionais com conhecimentos gerenciais, além 
de informações referentes ao gênero e faixa etária.  

O instrumento de coleta de dados utilizado nesta pesquisa foi adaptado do estudo de 
Dutra (2014), tendo em vista que sua pesquisa toma por base os constructos presentes na 
literatura no que se refere a estratégia, ao SCG e ao desempenho das empresas, os quais foram 
realizados os procedimentos de análises necessários para atribuir a validação e confiabilidade 
aos constructos. 

Para a análise dos dados foram utilizadas técnicas de estatística descritiva, aplicando a 
análise de frequência dos fatores associados, aos respondentes, à empresa e as ferramentas de 
controle gerenciais adotadas. Para analisar a existência de relações entre as variáveis 
consideradas na pesquisa, foram aplicados o teste exato de Fischer e o teste de correlação de 
Spearman.  

O teste de Fischer foi aplicado para verificar se há relação entre a adoção das 
ferramentas de controle gerencial com as variáveis referentes à escolha estratégica, sendo as 
variáveis relacionadas às ferramentas de controle, expressas de modo binário, considerando 0 
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se a empresa não adota a ferramenta e 1 se adota.  Este teste permite analisar a probabilidade 
de uma variável influenciar na ocorrência de outra variável. 

Quanto ao teste de correlação de Spearman, este foi utilizado para medir a força do 
relacionamento entre as ferramentas convencionais e modernas do SCG com as prioridades 
estratégicas, bem como o relacionamento das ferramentas convencionais e modernas com o 
desempenho das empresas. Deste modo, as hipóteses de pesquisa foram testadas através da 
comparação do uso das ferramentas de controle gerenciais com as prioridades estratégicas e 
com o desempenho das empresas. 

Os procedimentos estatísticos foram realizados com o auxílio dos softwares 
estatísticos STATA e SPSS. Para a realização das técnicas, considerou-se um nível de 
significância de 95% (α = 0,05) como referência mínima aceitável na determinação da 
significância estatística. Em relação à intensidade da correlação, mensurado através da 
correlação de Spearman, esta pesquisa considerou a interpretação do coeficiente de correlação 
sugerida por Mukaka (2012), conforme os valores a seguir: 

a partir de |0.9| - a indicação é de uma correlação muito forte; 
de |0.7| a |0.9| - a indicação é de uma correlação forte; 
de |0.5| a |0.7| - a indicação é de uma correlação moderada; 
de |0.3| a |0.5| - a indicação é de uma correlação fraca; e  
de 0 a |0.3| - a indicação é de uma correlação desprezível.  
Deste modo, o coeficiente de correlação de Spearman, foi utilizado para medir o grau 

de associação entre as variáveis. Segundo Reis (2016), o coeficiente é utilizado para mensurar 
o grau de associação entre variáveis dispostas em uma escala ordinal ou contínua, 
considerando relações lineares ou não lineares. Nesta pesquisa, as variáveis também foram 
dispostas de maneira ordinal.  

Além da mensuração do grau de associação das variáveis, o coeficiente de correlação 
de Spearman, foi utilizado como referência para análise das hipóteses de pesquisa, 
considerando a não rejeição das hipóteses se os coeficientes apontassem uma correlação forte 
a muito forte entre as variáveis, e considerando a rejeição das hipóteses se os coeficientes de 
correlação entre as variáveis apontassem para uma correlação moderada a desprezível. 

 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
4.1 Análise Descritiva 

A análise descritiva dos dados consistiu em avaliar a frequência das variáveis 
relacionadas às características das empresas, ao perfil do respondente e a implementação das 
ferramentas de controle gerenciais convencionais e modernas. 

No que se refere às características das empresas, 80% da amostra corresponde a 
empresas do setor de prestação de serviços e 20% representam empresas do setor do 
comércio. Quanto ao porte, foi considerada a classificação do SEBRAE, que utiliza como 
critério o número de funcionários empregados pela empresa. Assim, 95% das empresas 
possuem até 19 funcionários, sendo classificadas como microempresas, e apenas uma 
empresa, 5% da amostra, possui uma quantidade superior a 499 funcionários, sendo, portanto, 
classificada como empresa de grande porte.  

Quanto ao perfil dos respondentes, foram investigadas as variáveis referentes ao 
gênero, faixa etária e cargo exercido nas funções administrativas da empresa. Assim, 
constatou-se uma predominância do gênero feminino no exercício das funções, 
correspondendo a 60% dos respondentes, enquanto 40% são do gênero masculino. A faixa 
etária indicou que 25% dos respondentes tem idade de até 30 anos, a maioria dos 
respondentes indicaram idade de 31 a 40 anos, representando 50% da amostra, 15% estão 
entre 41 e 50, e 10% apresentam idade superior a 50 anos. Deste modo, percebe-se uma 
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predominância de profissionais mais jovens no exercício das funções administrativas no 
segmento de tecnologia da informação.  

Ainda sobre os respondentes, em relação ao cargo/função ocupada, 1 indicou 
ocupação no cargo de diretor financeiro (5% da amostra); 3 indicaram a ocupação do cargo de 
diretor ou gerente comercial (15% da amostra); 4 respondentes indicaram outras funções 
administrativas não especificadas (20% da amostra); e 11 indicaram ser proprietário do 
negócio (55% da amostra). Esses resultados demonstram uma predominância na obtenção de 
informações de cargos de topo, como os proprietários, que estão ligados principalmente ao 
planejamento de longo prazo da empresa, ou seja, ao planejamento estratégico. A 
acessibilidade das respostas pelos cargos de topo pode está associada ao porte das empresas 
analisadas, classificadas predominantemente como microempresas, facilitando o acesso ao 
proprietário e a obtenção de informações desses cargos em empresas de menor porte.  

Em relação à implementação das ferramentas no SCG, a Tabela 1 apresenta os 
resultados da frequência percentual por setor de atuação, bem como a frequência percentual 
considerando a amostra total das empresas que possuem as ferramentas em seu SCG. 
 

Tabela 1 - Implementação das ferramentas que compõe o SCG 
Ferramentas gerenciais Classificação Setor  

Comércio % Serviço % Total % 
Planejamento estratégico Convencional 75% 100% 95% 
Orçamento Convencional 100% 100% 100% 
Custeio por absorção Convencional 75% 87,5% 85% 
Análise da lucratividade do produto Convencional 100% 93,75% 95% 
Lucro residual (EVA) Convencional 75% 81,25 80% 
Retorno sobre o investimento Convencional 100% 93,75% 95% 
Análise custo-volume-lucro Convencional 100% 87,5% 90% 
Técnicas de pesquisa operacional Convencional 75% 75% 75% 
Custeio variável e/ou direto Convencional 75% 93,75% 90% 
Demonstrações contábeis básicas adaptadas às 
demandas dos gestores 

Convencional 50% 87,5% 80% 

Balanced Scorecard ou outro critério de 
medidas balanceadas de avaliação de 
desempenho 

Moderna 75% 68,75 70% 

Orçamento baseado em atividades Moderna 75% 87,5% 85% 
Custeio baseado em atividades Moderna 75% 93,75% 90% 
Custo meta/Custo alvo Moderna 75% 93,75% 90% 
Análise da lucratividade do cliente Moderna 50% 87,5% 75% 
Análise do ciclo de vida do produto Moderna 50% 87,5% 80% 
Benchmarking interno Moderna 100% 62,5% 70% 
Benchmarking externo Moderna 75% 75% 75% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

A Tabela 1 demonstra que no setor do comércio, as ferramentas que apresentaram o 
menor percentual de implementação foram às demonstrações contábeis adaptadas as 
demandas dos gestores, a análise da lucratividade do cliente e a análise do ciclo de vida do 
produto, apresentando o percentual de implementação de cada ferramenta de controle, 
correspondente a 50% das empresas, ou seja, das 4 empresas do comércio investigadas, 
apenas duas implementam tais ferramentas. Ainda neste setor, percebe-se uma maior 
implementação das ferramentas de controle convencionais, sendo o orçamento, a análise da 
lucratividade do produto, retorno sobre o investimento, e análise custo-volume-lucro, adotado 
por 100% das empresas.  

Diante desses resultados apresentados quanto às ferramentas de análise da 
lucratividade do cliente e análise da lucratividade do produto em empresas do comércio, é 
previsível que o uso da análise da lucratividade do cliente em comparação com a análise da 
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lucratividade do produto fosse menor, considerando que muitas empresas comerciais lidam 
com produtos consumidos por clientes eventuais, e nessa situação, torna-se mais útil e viável 
a utilização da análise da lucratividade do produto. Contudo, se a empresa possui uma carteira 
de clientes regular, que consomem ou adquirem periodicamente produtos ou serviços, a 
análise de lucratividade do cliente tona-se útil na análise dos resultados da empresa.  

Com relação ao uso das ferramentas no setor de serviços, a ferramenta com menor 
percentual de implementação é o Balanced Scorecard e outras medidas de avaliação de 
desempenho com aderência de 68,75% das empresas. Isso pode ser justificado por se tratar de 
uma das técnicas gerenciais que demanda maiores recursos (humanos e financeiros) para a sua 
implementação comparado às demais ferramentas.  

Do mesmo modo que as empresas de comércio, os maiores percentuais de 
implementação nas empresas de serviço se referem às ferramentas de controle convencionais. 
No entanto, ao comparar a adesão das ferramentas modernas entre os setores do comércio e 
serviço, o setor de serviço apresenta maior percentual de implementação, o que pode ser 
devido ao maior número de empresas participantes da pesquisa neste setor, bem como a 
participação de empresas que ofertam serviços diferenciados, o que pode demandar maiores 
informações de controle gerencial.  

De modo geral, destaca-se a implementação do orçamento por todas as empresas da 
amostra com 100% de aderência, seguido do planejamento estratégico, análise da 
lucratividade do produto, e retorno sobre o investimento, correspondendo a 95% de adesão 
pelas empresas. Assim percebe-se que os maiores percentuais de adesão estão voltados para a 
implementação das ferramentas convencionais, ou seja, ferramentas que produzem 
informações mais básicas para as empresas, o que pode ser explicado pelo fato da composição 
da amostra ser predominantemente de empresas de menor porte, que devido a uma menor 
complexidade e volume de atividades em relação às grandes empresas, podem encontrar nas 
ferramentas convencionais, informações suficientes para atender as suas necessidades.  

 
4.2 Análise de Correlação 
 Para a análise de correlação, primeiramente foram analisadas as relações entre a 
implementação das ferramentas no SCG e as escolhas estratégicas das empresas utilizando o 
teste exato de Fischer, conforme é apresentado na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Relação entre a implementação das ferramentas gerenciais com as prioridades estratégicas das 

empresas 
Ferramentas gerenciais Classificação p-valor 

Estratégia de 
liderança em custos 

Estratégia de 
diferenciação 

Planejamento estratégico Convencional 1,000 1,000 
Orçamento Convencional - - 

Custeio por absorção Convencional 0,566 0,111 
Análise da lucratividade do produto Convencional 1,000 0,050* 
Lucro residual (EVA) Convencional 1,000 0,064 
Retorno sobre o investimento Convencional 0,150 0,350 
Análise custo-volume-lucro Convencional 1,000 0,179 
Técnicas de pesquisa operacional Convencional 1,000 0,019* 
Custeio variável e/ou direto Convencional 0,711 0,179 
Demonstrações contábeis básicas adaptadas às 
demandas dos gestores 

Convencional 1,000 0,208 

Balanced Scorecard ou outro critério de 
avaliação de desempenho 

Moderna 0,864 0,103 

Orçamento baseado em atividades Moderna 0,305 0,339 
Custeio baseado em atividades Moderna 1,000 1,000 
Custo meta/Custo alvo Moderna 1,000 1,000 
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Análise da lucratividade do cliente Moderna 1,000 0,248 
Análise do ciclo de vida do produto Moderna 1,000 0,208 
Benchmarking interno Moderna 0,864 0,103 
Benchmarking externo Moderna 0,745 0,125 

Nota: *Correlação significativa. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 
 Ressalta-se que os resultados sobre o orçamento não são apresentados na tabela, 
devido sua aderência por todas as empresas da amostra, independente da ênfase nas escolhas 
estratégicas analisadas. Quanto aos resultados apresentados na Tabela 2, observa-se que 
apenas a estratégia de diferenciação mostrou-se relacionada à implementação das ferramentas 
de análise da lucratividade do produto e as técnicas de pesquisa operacional. Deste modo, 
infere-se que as empresas com um maior nível de ênfase na estratégia de diferenciação 
influenciam na adoção dessas ferramentas, considerando a implementação das técnicas 
importantes no SCG.   

Esses resultados apresentam-se coerentes quanto à análise do segmento de atuação das 
empresas estudadas, tendo em vista que estão diretamente relacionadas à tecnologia e a 
inovação, características estas de rápido e constante desenvolvimento, sendo a inovação um 
dos aspectos principais na implementação da estratégia de diferenciação.  

Diante disto, as empresas com ênfase na estratégia de diferenciação, são 
impulsionadas a criação de novos produtos, necessitando de um maior uso de técnicas de 
pesquisa operacional para atender a esta demanda. Do mesmo modo, a análise da 
lucratividade do produto, como ferramenta que proporciona um indicativo do resultado, torna-
se útil para a empresa avaliar seu desempenho, e quando necessário, tomar decisões que 
garantam resultados favoráveis dentro dos seus objetivos, sendo a lucratividade do produto 
uma das variáveis de maior interesse pelas empresas em qualquer segmento empresarial. 

 
4.2 Associação das Prioridades Estratégicas com a Importância no Uso das Ferramentas 

de Controle Gerenciais Convencionais e Modernas 
A Tabela 3 evidencia as correlações de Spearman das prioridades estratégicas de 

liderança em custos e estratégia de diferenciação com a importância no uso das ferramentas 
do SCG, convencionais e modernas, pelas empresas analisadas. 
 

Tabela 3 - Correlação entre as prioridades estratégicas e as ferramentas de controle gerencial 
Ferramentas gerenciais Classificação Estratégia de 

Liderança em custos 
Estratégia de 
Diferenciação 

Baixo Custo do 
produto 

Produto 
diferenciado 

Planejamento estratégico Convencional 0,0464 0,1134 
Orçamento Convencional 0,1189 -0,0614 

Custeio por absorção Convencional -0,1814 0,3457 
Análise da lucratividade do produto Convencional -0,0528 0,1230 
Lucro residual (EVA) Convencional - 0,5869** 0,1909 
Retorno sobre o investimento Convencional 0,0175 0,2160 
Análise custo-volume-lucro Convencional -0,2140 0,0433 
Técnicas de pesquisa operacional Convencional -0,1576 0,2725 
Custeio variável e/ou direto Convencional -0,0200 0,1205 
Demonstrações contábeis básicas adaptadas às 
demandas dos gestores 

Convencional -0,1547 -0,0758 

Balanced Scorecard ou outro critério de 
avaliação de desempenho 

Moderna -0,2759 0,5845** 

Orçamento baseado em atividades Moderna 0,0776 0,2044 
Custeio baseado em atividades Moderna -0,1293 -0,0226 
Custo meta/Custo alvo Moderna -0,1353 -0,1076 
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Análise da lucratividade do cliente Moderna -0,3628 -0,2917 
Análise do ciclo de vida do produto Moderna -0,0602 0,0117 
Benchmarking interno Moderna -0,2844 0,4375 
Benchmarking externo Moderna -0,3010 0,5028* 

Nota: Significância: ** 1%, * 5%. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

De acordo com os resultados apresentados, percebe-se que em relação à ênfase na 
estratégia de liderança em custos, há uma correlação negativa e significativa com a ferramenta 
convencional Lucro Residual (EVA), ou seja, quanto maior a ênfase na estratégia de liderança 
em custos, menor a importância no uso do EVA como ferramenta de controle gerencial.  

Quanto à ênfase na estratégia de diferenciação, os resultados apontam para uma 
correlação positiva e significativa com as ferramentas modernas Balanced Scorecard ou outro 
critério de avaliação de desempenho utilizado pelas empresas e com a ferramenta 
benchmarking externo, indicando que quanto maior a prioridade dada à estratégia de 
diferenciação, maior será a importância no uso dessas ferramentas pelas empresas, o que 
condiz com os argumentos apresentados na literatura de que a estratégia de diferenciação 
demanda maior uso de ferramentas modernas. Neste sentido, os resultados apontados tendem 
a convergir com os achados de Dutra (2014) e Junqueira, Dutra, Zanquetto Filho e Gonzaga, 
(2016) que apontam uma relação positiva entre a ênfase na estratégia de diferenciação e uma 
maior utilização de técnicas modernas de controle gerencial.  

Considerando os resultados dos coeficientes de correlação, a indicação é de que há 
uma correlação moderada entre as ferramentas modernas e a estratégia de diferenciação, 
convergindo com os resultados apresentados por Dutra (1014) e Junqueira et al (1016). No 
entanto para este estudo, tendo em vista a força da correlação entre as variáveis como 
moderada, considerou-se rejeitada a hipótese H1 de que quanto maior for à adesão de 
estratégias de diferenciação maior será a importância no uso de técnicas modernas de controle 
gerencial pelas empresas, sendo, portanto, o resultado das hipóteses divergentes dos 
apresentados por Dutra (2014) e Junqueira et al. (2016).  

Diante dos resultados apresentados, apesar das características do segmento analisado 
ser mais compatível com a estratégia de diferenciação, a importância reduzida dada ao uso das 
ferramentas modernas, considerando também o porte das empresas e o ambiente de atuação 
das mesmas, pode está associada a: uma menor disponibilidade de recursos pelas empresas de 
menor porte para investimento na implementação de ferramentas mais modernas que 
demandam custos mais elevados; a ausência da necessidade de obtenção de informações mais 
robustas pelo SCG; a consolidação da empresa no mercado; a baixa competitividade do 
ambiente e do segmento, que apesar de inovador, pode ser também estável, já que muitas 
empresas desenvolvem produtos personalizados para cada cliente como sites e softwares; 
dentre outros fatores contextuais que tornam o uso do controle gerencial mais simplificado.  

 
4.3 Associação da Importância no Uso das Ferramentas de Controle Gerencial com o 

Desempenho 
A Tabela 4 apresenta os resultados das correlações de Spearman entre a importância 

no uso das ferramentas do SCG, convencionais e modernas, e o desempenho das empresas. 
 

Tabela 4 - Correlação entre as ferramentas convencionais e modernas do SCG com o desempenho 

Ferramentas gerenciais 
 

Classificação Faturamento Lucro 
Líquido 

ROI ROE 

Planejamento estratégico Convencional 0,4892* 0,4403 0,5631** 0,4988* 
Orçamento Convencional 0,3861 0,5689** 0,3677 0,4419 

Custeio por absorção Convencional 0,1397 0,1779 0,5790** 0,3413 
Análise da lucratividade do produto Convencional 0,4181 0,3827 0,4956* 0,5649** 
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Notas: ROI = Retorno sobre o Investimento, ROE = Retorno sobre o Patrimônio Líquido.  
Significância: ** 1%, * 5%.  
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.  
 
 Conforme resultados apresentados no tocante às ferramentas convencionais, o 
planejamento estratégico apresenta uma correlação positiva e significativa com o maior 
número de variáveis de desempenho, sendo estas variáveis relacionadas ao faturamento, ROI 
e ROE. A variável de desempenho ROI apresenta uma correlação positiva e significativa com 
o maior número de ferramentas tradicionais, ou seja, além do planejamento estratégico, uma 
maior importância no uso das ferramentas Custeio por Absorção, Análise da lucratividade do 
produto, Retorno sobre o Investimento, Análise Custo-Volume-Lucro e Técnicas de Pesquisa 
Operacional, tendem a aumentar a variável de desempenho ROI. No entanto, os resultados 
dos coeficientes demonstram que a intensidade da correlação entre as ferramentas do SCG 
tradicionais, varia de moderada a fraca. 
 Quanto às ferramentas modernas, o Orçamento Baseado em Atividades apresenta uma 
correlação positiva e significativa com o Faturamento; e a ferramenta Benchmarking Interno 
apresenta correlação positiva e significativa com o ROI. Porém, os resultados dos coeficientes 
de correlação indicam uma intensidade na associação que varia de moderada a fraca em 
relação à importância no uso dessas ferramentas modernas com o desempenho das empresas. 
Esse resultado corrobora com os resultados apresentados por Dutra (2014) que aponta para 
uma relação moderada entre a utilização de técnicas modernas e o desempenho das empresas 
e Junqueira et al. (2016) que demonstra uma magnitude baixa no coeficiente.  
 Como resultado da hipótese H2 de quanto maior a importância no uso de técnicas 
modernas de controle gerencial maior será o desempenho das empresas, considerando a força 
da correlação de moderada a baixa, a hipótese H2 é rejeitada.  

Esses resultados são reflexos da importância reduzida dada ao uso das ferramentas 
modernas pelas empresas estudadas, demonstrando que a maior utilização das ferramentas 
convencionais já alcançam resultados positivos em relação às variáveis de desempenho 
analisadas, o que pode ser considerado satisfatório para as empresas, sem a necessidade de 
uso das ferramentas modernas para a melhoria do desempenho. 
 
5 CONCLUSÃO 
 
 O presente estudo buscou investigar a influência da estratégia empresarial sobre o 
desenho e o uso das ferramentas do SCG, bem como sua relação com o desempenho das 
empresas de base tecnológica localizadas na cidade de Campina Grande-PB. Os resultados 
evidenciam que há uma maior adesão às ferramentas de controle gerenciais convencionais em 

Lucro residual (EVA) Convencional -0,4614* -0,2999 -0,1204 0,0219 
Retorno sobre o investimento Convencional 0,2996 0,4897* 0,5156* 0,3442 
Análise custo-volume-lucro Convencional 0,1993 0,3281 0,4708* 0,3058 
Técnicas de pesquisa operacional Convencional 0,2851 0,3868 0,6075** 0,4538* 
Custeio variável e/ou direto Convencional 0,0199 -0,3054 0,0191 0,2345 
Demonstrações contábeis básicas 
adaptadas às demandas dos gestores 

Convencional 0,0505 -0,0020 0,2109 0,1853 

Balanced Scorecard ou outro critério 
de avaliação de desempenho 

Moderna -0,2233 0,0782 0,2960 0,3696 

Orçamento baseado em atividades Moderna 0,4559* 0,2118 0,1610 0,2495 
Custeio baseado em atividades Moderna 0,1988 0,3372 0,4101 0,1308 
Custo meta/Custo alvo Moderna -0,1687 0,2230 0,2665 0,1712 
Análise da lucratividade do cliente Moderna 0,1742 0,1936 0,4014 0,2728 
Análise do ciclo de vida do produto Moderna -0,0390 0,0067 0,2479 0,1847 
Benchmarking interno Moderna 0,2539 0,3201 0,5437* 0,4268 
Benchmarking externo Moderna 0,0199 0,3054 0,0191 0,2345 
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relação às ferramentas modernas, com destaque para a ferramenta convencional Orçamento, 
adotada por todas as empresas da amostra.  

Quanto à influência da estratégia no desenho e uso das ferramentas do SCG, apenas a 
implementação das ferramentas convencionais de Análise da Lucratividade do Produto e as 
Técnicas de Pesquisa Operacional, mostraram-se ser influenciadas pela ênfase na escolha da 
estratégia de diferenciação. No entanto, de modo geral, a escolha estratégica das empresas não 
demonstra influência sobre a composição do SCG.  
 Os resultados sugerem não haver uma relação considerável entre o nível de adesão da 
estratégia de diferenciação com uma maior utilização de ferramentas modernas de controle 
gerencial, como também não há uma relação considerável entre o uso de técnicas modernas 
com os maiores desempenhos nas empresas, indicando a rejeição das hipóteses, divergindo 
assim dos resultados apontados por Dutra (2014) e Junqueira et al. (2016).  
 Assim, conclui-se que a estratégia não influencia o desenho e uso do SCG e não 
apresenta relação significativa com o desempenho nas empresas de base tecnológica da cidade 
de Campina Grande-PB. No entanto, levando em consideração as premissas da teoria da 
contingência, há vários fatores contextuais que influenciam na estrutura das empresas, além 
das distintas características do ambiente em que atuam, não existindo, portanto um modelo 
universal adequado do SCG que se aplique a todas as organizações e que proporcione 
melhores impactos no desempenho. 

Para futuras pesquisas sugere-se que outros fatores contextuais sejam analisados para 
identificar sua influência no SCG e no desempenho das organizações, bem como a realização 
de estudos em empresas de outros segmentos e localidades com diferentes características 
contextuais, contribuindo assim para um melhor entendimento e avanço nos estudos sob esta 
temática com abordagem da teoria contingencial. 
 Como limitação da pesquisa, consideram-se os aspectos subjetivos que podem estar 
presentes nas respostas dos participantes, tendo em vista que as questões formuladas refletem 
a percepção dos respondentes. No entanto, ressalta-se a importância de se buscar compreender 
as características contextuais que podem influenciar no SCG e desempenho das empresas em 
setores e segmentos específicos.  
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