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RESUMO 

O estudo analisa o papel das forças competitivas nas escolhas estratégicas das organizações e a 

relação dessas escolhas com o desenho e o uso do sistema de controle gerencial (SCG) de 

empresas de médio e grande porte localizadas no Espírito Santo, tendo a teoria da contingência 

como plataforma teórica. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, com a utilização de uma survey 

como técnica de coleta de dados. Foram validados 75 questionários respondidos pelos 

responsáveis pela controladoria ou área afim dessas empresas no período de fevereiro a abril de 

2014. A análise dos dados foi feita com a técnica da modelagem das equações estruturais. Os 

principais resultados indicam que: i) as forças competitivas moldam a estratégia adotada pelas 

organizações pesquisadas, porém, de forma contrária a prevista na literatura, ou seja, as 

empresas que atuam em ambientes com maior competição escolhem como estratégia a busca 

pela liderança em custos, ao invés da diferenciação; ii) o desenho e o uso do sistema de controle 

gerencial é influenciado pela estratégia escolhida, sendo que o uso de práticas gerenciais 

contemporâneas está associada a uma estratégia de diferenciação; iii) as escolhas estratégicas e 

o sistema de controle gerencial possuem impacto positivo no desempenho organizacional. Além 

disso, empresas que combinam estratégia de diferenciação com práticas gerenciais 

contemporâneas possuem desempenho superior às demais empresas analisadas.  

 

Palavras-chave: teoria da contingência; sistema de controle gerencial; escolhas estratégicas. 

 

Área Temática do evento: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

 

1. INTRODUÇÃO 

A teoria da contingência é uma das principais teorias utilizadas nas pesquisas de controle 

gerencial (CHENHALL, 2003; BURKERT et al., 2014) a partir da percepção de que o desenho 

e o uso do sistema de controle gerencial (SCG) dependerá do contexto organizacional 
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(HYVÖNEN, 2007) e de fatores como o ambiente, a tecnologia, a estrutura e o porte 

(CHENHALL, 2003).  

A constatação de Hyvönen (2007) de que o contexto organizacional interfere no desenho 

e na utilização do SCG está embasada na premissa de que não existe uma estrutura universal e 

ideal para todos os tipos de organizações (DONALDSON, 1999, 2001; LAWRENCE, 

LORSCH, 1973; BERTERO, 1999) que para serem efetivas e obterem desempenho satisfatório 

precisam alinhar sua estrutura com as características do ambiente de atuação. (DONALDSON 

,1999, p. 105). 

A estrutura escolhida, da qual o SCG faz parte (MOORES e YUEN, 2001, p. 352), 

deverá seguir a estratégia adotada (CHANDLER, 1962). Dessa forma, diferentes estruturas 

poderão ser adotadas, porém, todas derivadas do posicionamento estratégico escolhido pela 

organização (WOOD Jr, 2001), sendo que esse posicionamento deverá ser formado a partir da 

análise das forças competitivas do mercado em que atuam (PORTER, 1986). 

A análise das forças competitivas de mercado proposta por Porter (1986) é o modelo 

mais representativo da Escola do Posicionamento que, juntamente com a Escola do Design, 

entendem o processo estratégico como sendo dividido em três fases sequenciais: formulação, 

implementação e controle; e que a formulação da estratégia deve ocorrer a partir da análise do 

ambiente em que a organização atua (MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2010).  

Após analisar criteriosamente as cinco forças de mercado a empresa deve definir em 

qual tipo de estratégia irá atuar, sendo as seguintes as possibilidades indicadas por Porter 

(1986), que as chama de estratégias genéricas: (a) liderança em custos; ou (b) liderança em 

diferenciação; ambas podendo apresentar um escopo amplo ou específico, denominado de 

enfoque ou foco.  

Outras duas premissas das Escolas da Corrente Prescritiva de estratégia diz respeito: à 

necessidade de adequação das capacidades internas da organização às oportunidades externas; 

e à indicação de que a estrutura organizacional deve seguir a estratégia, indicando que cada vez 

que uma estratégia é formulada a estrutura da organização deve ser reconsiderada (BAINES; 

LANGFIELD-SMITH, 2003; MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2010). 

Essas premissas da Corrente Prescritiva de estratégia vão ao encontro das ideias da 

Teoria da Contingência, que defende que não há um modelo que possa ser aplicado a qualquer 

tipo de organização, ou seja, único e universal, e que propõe que a organização deve adequar 

sua estrutura interna às contingências percebidas no ambiente em que atua (CHANDLER Jr., 

1962, 1999; DONALDSON, 1999; LAWRENCE, LORSCH, 1973; BERTERO, 1999). 

Considerando que a análise das forças competitivas impacta na escolha da estratégia 

genérica adotada pelas organizações (PORTER, 1986); que a estratégia molda a estrutura 

(MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2010), e que o Sistema de Controle Gerencial 

(SCG) faz parte da estrutura organizacional (KHANDWALLA, 1972; FREZATTI et. al., 2009; 

MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2010, p. 46-47), a presente pesquisa buscou 

investigar: i) qual é o grau de influência das forças competitivas na definição da estratégia 

genérica pelas organizações; ii) qual o grau de influência estratégia genérica no desenho e no 

uso do SCG; e iii) qual o relacionamento da estratégia adotada e do SCG com o desempenho 

organizacional. 

Dessa forma, a pesquisa investigou o efeito da estratégia genérica, estabelecidas a 

partir da análise das forças competitivas, e do sistema de controle gerencial, estabelecido a 

partir da definição da estratégia genérica pela organização, no desempenho organizacional. 

Dessa forma, a pesquisa teve os seguintes objetivos: i) verificar se as forças competitivas 

influenciam o estabelecimento da estratégia (PORTER, 1986); ii) verificar se a estratégia 

influencia o desenho e o uso SCG (CHENHALL & LANGFIELD-SMITH, 1998); e iii) 
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verificar se a estratégia genérica e o SCG influenciam no desempenho organizacional 

(PORTER, 1986; CHENHALL & LANGFIELD-SMITH, 1998). 

A contribuição teórico-empírica do estudo baseia-se no preenchimento de uma lacuna 

verificada na literatura pesquisada. A verificação em profundidade da relação entre a 

análise e formulação das prioridades estratégicas com o desenho e o uso do SCG em 

empresas brasileiras, ampliando o campo empírico sobre o tema. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Os estudos que compõem a abordagem contingencial são complementares à Teoria dos 

Sistemas Abertos de Von Bertalanffy, e trabalham com a ideia de adaptação das organizações 

ao ambiente que as cerca, buscando um contínuo ajuste interno com o mesmo, sob a pena de 

sofrer um processo de entropia que pode conduzir a empresa à descontinuidade (MOTTA, 

VASCONCELOS, 2008, p. 210-233; KATZ, KAHN, 1978). 

A teoria da contingência existe dentro do contexto da mudança ambiental evolucionária, 

que crê que as organizações são influenciadas pelo ambiente e que a mudança organizacional é 

gradual e concomitante com a mudança ambiental (WRIGHT, KROLL e PARNELL, 2007, p. 

29). Ela vai contra a ideia da existência de um melhor modelo de organização (LAWRENCE; 

LORSCH, 1973; p. 34; BERTERO, 1999, p. 135; DONALDSON, 1999, p. 105).  

Na visão da Teoria da Contingência, a otimização da estrutura de uma organização varia 

de acordo com suas características próprias, também chamadas de fatores, ou fatores 

contingenciais. De acordo com Donaldson (2001, p. 07) “[...] uma contingência é qualquer 

variável que modera o efeito de uma característica organizacional sobre o desempenho 

organizacional [...]”. Para Donaldson (1999, p. 105), essas características refletem a influência 

do ambiente em que a organização atua, sendo que, para ser efetiva e obter desempenho 

satisfatório, a organização deve alinhar sua estrutura a esses fatores. 

Algumas constatações comuns a diversas pesquisas na área ajudaram a consolidar os 

três elementos principais que juntos formam o paradigma central da Teoria da Contingência, os 

quais indicam que: (a) há uma associação entre contingência e estrutura organizacional; (b) a 

contingência determina a estrutura organizacional; e que (c) a adequação da estrutura 

organizacional aos diferentes níveis de contingência leva a um desempenho superior 

(DONALDSON, 2001, p. 07). 

A pesquisa na área de contabilidade gerencial que utiliza a teoria da contingência analisa 

uma ampla gama de práticas gerenciais, como o orçamento (VAN Der STEDE, 2000; DUNK 

e NOURI, 1998; ESPEJO, 2008), artefatos contemporâneos de controle gerencial (MOORES e 

YUEN, 2001; CHENHALL, 2005; e HENRI, 2006), confiança nas medidas contábeis de 

desempenho (OTLEY, 1978), dimensões da informação (CHENHALL e MORRIS, 1986), 

controle estratégico interativo e diagnóstico (SIMONS, 1987; OYADOMARI, 2008), atributos 

do SCG (GUERRA, 2007), dentre outros temas. 

Esses autores utilizam a premissa da teoria da contingência de que não é possível adotar 

um modelo universal de SCG (GORDON e MILLER, 1976; OTLEY, 1980; DONALDOSON, 

1999). Ou seja, os SCG devem ser estruturados em função do ambiente de atuação 

(KHANDWALLA, 1977; HOFSTEDE, 1984; ESPEJO, 2008) e por contingências internas à 

organização (KHANDAWALLA, 1972; BRUNS e WATERHOUSE, 1975; CHENHALL e 

MORRIS, 1986; FERREIRA e OTLEY, 2009) e sua efetividade dependerá da habilidade de 

adaptação às mudanças nessas variáveis (HALDMA e LÄÄTS, 2002, p. 383). 

O Controle Gerencial é um processo que orienta as organizações em direção a padrões 

viáveis de atividade em um ambiente incerto, gerando informações que possibilitam aos 

gestores influenciar o comportamento dos demais membros internos da organização com o 

objetivo de implementar as estratégias estabelecidas (BERRY, BROADBENT, OTLEY, 2005; 
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ANTHONY, GOVINDARAJAN, 2002). Para Berry et al. (2009, p. 16), mudanças individuais, 

sociais, econômicas e tecnológicas têm transformado as práticas de controle nas últimas quatro 

décadas, sendo um grande desafio ajustar ou criar novas formas de controle para um mundo em 

rápidas transformações. 

Os fatores contingenciais influenciam a estrutura das organizações e consequentemente 

o SCG (COVALESKI, DIRSMITH, SAMUEL, 1996). Uma das tendências para identificar e 

analisar a estrutura apropriada de um SCG é a análise do seu relacionamento com o desempenho 

organizacional, considerando o efeito de variáveis contingentes, tais como ambiente, tecnologia 

e estratégia (CHENHALL, LANGFIELD-SMITH, 1998; GUERRA, 2007; AGUIAR, 

FREZATTI, 2007a; HYVÖNEN, 2008; ESPEJO, 2008; JUNQUEIRA, 2010). 

Na visão de Aguiar e Frezatti (2007b, p. 02), “[...] compreender os contextos em que 

certas estruturas do SCG são adequadas possibilita a previsão de quando sua adoção poderá ser 

bem-sucedida e quando serão necessárias mudanças [...]”, o que possibilita não desperdiçar 

recursos com estruturas não adequadas ao contexto da estratégia. O desajuste dos atributos do 

SCG com o contexto em que a organização atua acarreta em disfunção entre a demanda e a 

oferta de informação, em quantidade e qualidade, o que pode gerar custos desnecessários e 

desviar o foco do tomador de decisão (GUERRA, 2007, p. 112-113). 

 

3. CONSTRUTOS DA PESQUISA 

3.1 Forças Competitivas 
Porter (1986, 1998) defende que uma organização somente pode obter vantagem 

competitiva caso consiga definir claramente sua estratégia, e apesar de reconhecer que são 

inúmeras as formas das organizações se posicionarem frente a seu ambiente apresenta e defende 

duas opções estratégicas, chamando-as de “estratégias genéricas”, sendo elas: liderança em 

custos e liderança em diferenciação, ambas podendo ter escopo amplo ou específico, sendo que 

Porter (1986) denomina este último de enfoque, ou foco em custo ou diferenciação.  

Para definirem suas estratégias, as organizações devem realizar a análise do que Porter 

(1986) chama de “cinco forças competitivas”, sendo: 1) o poder de negociação dos 

fornecedores, 2) o poder de negociação dos compradores, 3) a ameaça de novos entrantes, 4) a 

ameaça de produtos ou serviços substitutos e 5) a rivalidade entre os concorrentes. Na presente 

pesquisa, o construto "Forças Competitivas", foi formado por cada um dos construtos que 

representam as cinco "Forças Competitivas" propostas por Porter (1986). 

3.2 Prioridades Estratégicas 

Para a operacionalização do construto "Prioridades Estratégicas" na presente pesquisa 

optou-se por utilizar os conceitos de "Estratégias Genéricas" sugeridas por Porter (1986), que 

defende que após a análise das cinco forças competitivas presentes no ambiente de atuação das 

organizações, as mesmas devem se posicionar a fim de responder as essas forças, optando por 

uma estratégia de custos baixos ou de diferenciação, ambas podendo ter um escopo amplo ou 

estreito. Somente assim, se posicionando de forma clara, segundo esse autor, a organização 

pode obter sucesso em relação à concorrência. 

Diversos estudos anteriores que investigaram as relações entre fatores contingenciais e 

o formato e/ou uso dos SCG utilizaram a abordagem das estratégias genéricas de Porter (1986) 

como forma de definir seus construtos e operacionalizar sua pesquisa (CHENHALL, 

LANGFIELD-SMITH, 1998; BAINES, LANGFIELD-SMITH, 2003; CHENHALL, 2005; 

BHIMANI, LANGFIELD-SMITH, 2007; GUERRA, 2007; CARVALHO, 2008; ESPEJO, 

2008; JUNQUEIRA, 2010; AUZAIR, 2011; MANTOVANI, 2012). 

Segundo Porter (1986), as organizações que desejam liderar em custos devem possuir 

algumas vantagens, como alta participação de mercado, acesso favorável a matérias-primas ou 

suprimentos, trabalhar com mercadorias de fácil produção ou aquisição, possuir uma ampla 
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linha de produtos afins e ter uma ampla base de clientes. Além disso, a organização deve 

perseguir grandes nichos de mercado e ser capaz de gerar altas margens de lucro. No entanto, 

para Porter (1986), essa estratégia traz algumas desvantagens e perigos, como a necessidade de 

se desfazer de ativos obsoletos e investir em tecnologia e de manter um rígido controle de custos 

na administração do negócio, além da constante ameaça de imitação das tecnologias ou métodos 

de controle de custos por parte da concorrência. 

A estratégia de diferenciação é, de acordo com Porter (1986), uma alternativa à de 

custos, onde a organização tenta ser reconhecida por seus produtos ou serviços singulares no 

mercado. As organizações que se posicionam dentro dessa estratégia precisam investir 

constantemente em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos ou no aperfeiçoamento dos 

serviços prestados. Geralmente seus produtos necessitam de matéria-prima de melhor 

qualidade, na maior parte das vezes mais cara. A organização que se posiciona por uma 

estratégia de diferenciação também tem que estar disposta a abrir mão de certa participação no 

mercado. 

Por fim, as estratégias genéricas de custos ou diferenciação podem ser definidas com 

um escopo estreito, intitulado por Porter (1986) como enfoque, ou foco. Nesses casos, a 

organização opta por determinado tipo de cliente, linha de produto ou espaço geográfico. Ou 

seja, a organização decide se dedicar a um público específico, a um pequeno segmento do 

mercado. Assim, atuando em um mercado limitado, a organização pode buscar um enfoque em 

custos ou em diferenciação, com as mesmas vantagens e desvantagens das estratégias genéricas 

de custo ou diferenciação. 
 

3.3 Sistema de Controle Gerencial – SCG 

Considera-se que um SCG é formado pelo conjunto das práticas que determinada 

organização emprega para o controle de suas atividades, com diversas finalidades, dentre elas 

fornecer informações que subsidiem as decisões gerenciais. Por se tratar de uma pesquisa 

inserida em um projeto maior, cabe ressaltar que foram adotadas as recomendações Ferreira e 

Otley (2006, p. 04), de investigar tanto o desenho quanto o uso das práticas de controle 

gerencial.  

A presente pesquisa adota o critério cronológico utilizado por Ferreira e Otley (2006, p. 

6-7) para a classificação das práticas de controle gerencial. Sendo assim, são consideradas 

práticas contemporâneas aquelas surgidas em meados da década de 1980 em diante, e as 

anteriores a esse período são consideradas tradicionais.  

A partir da subdivisão do SCG em práticas tradicionais e contemporâneas, adotou-se o 

pressuposto de que as práticas gerenciais tradicionais são úteis para qualquer tipo de escolha 

estratégica (CHENHALL & LANGFIELD-SMITH, 1998; CHENHALL, 2005; HYVÖNEN, 

2007), ou seja, as práticas gerenciais tradicionais não são úteis para discriminar a modernidade 

ou não do SCG. Dessa forma, optou-se pela mensuração deste construto – SCG, por meio das 

práticas contemporâneas de controle. Assim, a não utilização de técnicas contemporâneas pelos 

respondentes pressupõe o uso de práticas tradicionais de controle gerencial. A classificação 

proposta por Ferreira e Otley (2006) considera como práticas contemporâneas de controle 

gerencial as apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Práticas contemporâneas de controle gerencial 

Práticas Contemporâneas de Controle Gerencial 

Balanced Scorecard ou outro critério de medidas 

balanceadas de avaliação de desempenho 
Valor Econômico Adicionado - EVA 

Orçamento baseado em atividades Análise do ciclo de vida do produto 

Custeio baseado em atividades Benchmarking Externo 

Custo meta/Custo alvo Benchmarking Interno 

Análise da lucratividade do cliente  

Fonte: Adaptado de Ferreira e Otley (2006). 

 

De forma coerente com essa escolha, os demais construtos são medidos por indicadores 

que, em seus extremos, numa escala Likert de 1 a 7, apontam para configurações distintas, como 

estratégia de custos ou diferenciação, SCG com práticas tradicionais ou com práticas 

tradicionais e contemporâneas. Por exemplo, se os indicadores relacionados com as prioridades 

estratégicas ficassem abaixo de 3,5, na média, significava que a estratégia escolhida se 

aproximava da estratégia de custos e o oposto, significava uma estratégia de diferenciação. 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1 Caracterização da pesquisa e seleção da amostra e dos sujeitos 

A presente pesquisa utilizou como técnica de coleta de dados uma survey, aplicada junto 

às empresas cadastradas no banco de dados do Instituto Euvaldo Lodi do Estado do Espírito 

Santo – IEL-ES, que conta com aproximadamente 2.500 empresas. Os questionários, após a 

aplicação do pré-teste, foram enviados por meio eletrônico, na plataforma Formsite, no período 

de fevereiro a abril de 2014. Foram retornados 85 questionários respondidos, sendo que, após 

análise dos mesmos, 12 foram descartados por estarem incompletos ou por terem sido 

encaminhados por um endereço de IP que já havia enviado um questionário válido. Assim, a 

pesquisa conta com 73 questionários válidos. 

Foi solicitado que o questionário fosse respondido por profissional da área de 

controladoria, ou área correlata, com percepção acerca das práticas gerenciais e das estratégias 

adotadas pela empresa. O questionário apresentava cinco Blocos divididos da seguinte forma: 

i) forças competitivas; ii) prioridade estratégica; iii) SCG;  iv) desempenho organizacional; e 

v) dados da empresa e do respondente. 

 

4.2 Construção das Hipóteses de Pesquisa 

De acordo com Chenhall (2003, p. 150), a estratégia se diferencia das demais variáveis 

de contingência por não ser um elemento de contexto, mas sim um meio pelo qual os gestores 

podem influenciar fatores internos como tecnologia, estrutura, cultura de controle e SCG. 

Em relação à forma como as organizações se configuram buscando se adaptar ao 

ambiente, Guerra (2007) percebeu em seu estudo que empresas que atuavam em um ambiente 

com alto nível de competição se caracterizavam pela adoção de estruturas orgânicas e 

estratégias de diferenciação, enquanto as que estavam em ambiente estável e protegido 

apresentavam estruturas mecanicistas e estratégias de baixo custo, convergindo com a Teoria 

de Burns e Stalker. 

Considerando que o SCG faz parte da estrutura organizacional (MINTZBERG, 

AHLSTRAND, LAMPEL, 2010, p. 46-47), assume-se que a estrutura da organização tem 

reflexo nas diversas atividades de controle desempenhadas em vários níveis organizacionais. 

Alguns estudos da área de controle gerencial investigaram a influência do ambiente 

sobre aspectos relacionados ao controle, como formato e uso de ferramentas de controle 
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gerencial (KHANDWALLA, 1972; CHENHALL, LANGFIELD-SMITH, 1998; BAINES, 

LANGFIELD-SMITH, 2003; CADEZ, GUILDING, 2008; GUERRA, 2007; JUNQUEIRA, 

2010; AUZAIR, 2011, MANTOVANI, 2012). 

Os resultados do estudo de Baines e Langfield-Smith (2003) indicam que em um 

ambiente em que o nível de competição é crescente também se torna crescente a utilização de 

estratégias focadas em diferenciação. Isso, por sua vez, influencia em mudanças no desenho 

organizacional, com maior utilização de estruturas baseadas em equipes, e na adoção de 

avançadas tecnologias de produção e práticas de controle gerencial. 

Convergindo com os achados do estudo de Baines e Langfield-Smith (2003), o estudo 

de Chenhall e Langfield-Smith (1998, p. 245) aponta que determinadas técnicas e práticas de 

controle gerencial têm seu grau de importância ligado ao grau em que uma estratégia de custos 

ou diferenciação é enfatizada. 

Diversas pesquisas procuraram analisar as influências dos fatores contingenciais sobre 

a configuração dos SCG nas organizações (KHANDWALLA, 1972; CHENHALL, 

LANGFIELD-SMITH, 1998; FONSECA, 1997; MOORES, YUEN, 2001; SHARMA, 2002; 

BAINES, LANGFIELD-SMITH, 2003; HANSEN, VAN Der STEDE, 2004; GUERRA, 2007; 

HYVÖNEN, 2008, SILVOLA, 2008; CARVALHO, 2008; NECYK, 2008; ESPEJO, 2008; 

JUNQUEIRA, 2010; REGINATO, 2010; TOJAL, 2011; MANTOVANI, 2012). 

Segundo Khandwalla (1972, p. 281), a intensificação da competição induz a gestão 

organizacional a formalizar mecanismos de controle mais sofisticados, indicando, mais 

especificamente, uma forte relação entre o aumento da competição entre produtos e o uso mais 

intensivo de controle, o que acaba impactando o formato dos SCG, que ficam incumbidos de 

gerar tais informações. 

Chenhall e Morris (1986) constataram algumas relações entre ambiente e SCG. Os 

autores evidenciaram a relação entre diferentes níveis de incerteza ambiental percebida e a 

necessidade por diferentes formas de SCG, que pudessem gerar informações com diferentes 

níveis de escopo, tempestividade, integração e agregação. 

O estudo realizado por Reginato (2010) constatou, entre outras coisas, uma expressiva 

associação entre os controles gerenciais e o desempenho nos setores industrial e de serviços. Já 

o estudo de Soutes (2006) identificou que empresas que utilizam ferramentas modernas de 

controle possuem melhor desempenho do que aquelas que utilizam ferramentas tradicionais. 

O estudo de Auzair (2011) indica que estratégias de baixo custo estão associadas a SCG 

mais burocráticos, enquanto que estratégias de diferenciação estão associadas a SCG menos 

burocráticos. 

Chenhall e Langfield-Smith (1998, p. 256) verificaram que empresas com menor ênfase 

na definição da estratégia de custos ou de diferenciação apresentavam menor desempenho, 

corroborando com a teoria de Porter (1986). 

Considerando as premissas da Teoria da Contingência e as indicações de pesquisas 

relacionando ambiente, estratégia, SCG e desempenho, conforme apresentado, são formuladas 

as hipóteses de pesquisa, conforme apresentado na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Hipóteses da pesquisa 

H1: As forças competitivas influenciam na determinação da estratégia genérica adotada pelas empresas. 

H2: A estratégia molda o desenho do SCG das empresas. 

H3: A estratégia influencia o desempenho organizacional das empresas. 

H4: O SCG influencia o desempenho organizacional das empresas. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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4.3 Apresentação do modelo proposto e do critério para tratamento dos dados 

Os dados levantados e validados foram tratados por meio da modelagem de equações 

estruturais baseada nos mínimos quadrados parciais – PLS-SEM, que, segundo Hair Jr. et al. 

(2014, p. xi), é uma técnica multivariada de dados que permite examinar relações entre 

construtos e entre estes e indicadores, simultaneamente. 

Em relação ao tamanho mínimo de amostra necessária para que os dados sejam 

adequadamente tratados e avaliados, Hair Jr. et al. (2014, p. 16) indicam que entre as principais 

características do PLS-SEM estão os fatos de que geralmente ele alcança altos níveis de poder 

estatístico trabalhando com amostras pequenas de dados; que amostras maiores aumentam a 

precisão em suas estimações; e de que se trata de método estatístico não paramétrico, ou seja, 

ele não requer que os dados sejam normalmente distribuídos.  

A modelagem de equações estruturais é caracterizada por dois componentes básicos: i) 

o modelo estrutural, que relaciona variáveis independentes com variáveis dependentes; e ii) o 

modelo de mensuração, que permite o uso de indicadores para avaliar a contribuição de cada 

um deles na representação das variáveis (HAIR Jr et al., 2005: p. 34-35). A Figura 1 apresenta 

o modelo de caminhos proposto na pesquisa. 

 
Figura 1 – Modelo de caminhos proposto na pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Os construtos Barreiras de Entrada, Clientes, Concorrentes, Fornecedores e Produtos 

Substitutos são construtos de ordem inferior (LOC – Lower-order Component) que representam 

diferentes aspectos do construto Forças Competitivas, apresentado como um construto de 

ordem superior (HOC – Higher-order Component). Ou seja, os cinco construtos de ordem 

inferior são subdimensões do construto Forças Competitivas, que captura um aspecto mais 

abstrato. Esses cinco construtos são medidos formativamente, visto que cada indicador 

relacionado a cada construto captura um aspecto importante dele. 

É proposto também que o construto Forças Competitivas tem relação com os construtos 

Prioridades Estratégicas e SCG. Em relação ao construto Prioridades Estratégicas, também 

medido formativamente, é proposto que ele sofre influência do construto Forças Competitivas 

e influencia os construtos SCG e Desempenho. 

Os demais construtos, SCG e Desempenho são medidos de forma reflexiva. É proposto 

também que o construto SCG influencia o Desempenho. Conforme apresentado na seção 

própria dos construtos, no capítulo da revisão da literatura, o construto SCG é medido apenas 
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pelas técnicas modernas de controle, dado o objetivo de se investigar um possível alinhamento 

da utilização ou não de tais técnicas com certas configurações de estratégia, ambiente e 

desempenho, conforme as relações hipotetizadas. 

Após a especificação dos modelos estrutural e de mensuração, a coleta e o exame dos 

dados e a estimação do modelo através do algoritmo PLS-SEM, são realizadas as avaliações 

dos modelos de mensuração e estrutural, através da análise de aspectos apresentados por Hair 

Jr. et al. (2014), como: a confiança na consistência interna e as validades convergentes e 

discriminantes, no caso do modelo de mensuração reflexivo; e a validade convergente, a 

existência de colinearidade entre indicadores e a significância e relevância dos construtos, no 

caso do modelo de mensuração formativo.  

A avaliação do modelo estrutural objetiva examinar as capacidades preditivas do 

modelo e as relações entre os construtos (HAIR Jr. et al., 2014, p. 168). Para Hair Jr. et al. 

(2014, p. 168), é importante a compreensão de que o "[...] PLS-SEM adéqua o modelo à amostra 

de dados para obter a melhor estimativa de parâmetro por maximizar a variância explicada das 

variáveis latentes endógenas [...]".  

Segundo Hair Jr. et al. (2014, p. 169), no PLS-SEM assume-se que o modelo é 

especificado corretamente, sendo que o mesmo é avaliado por sua capacidade de predizer as 

variáveis latentes endógenas, ou seja, os construtos dependentes. Hair Jr. et al. (2014, p. 230) 

indicam que é possível a utilização de um HOC caso haja teoria para suportar tal relação. Junto 

a isso, esses autores apresentam a abordagem dos indicadores repetidos, que utiliza os mesmos 

indicadores utilizados nos LOC’s como forma de medir diretamente o HOC, o que foi feito no 

modelo com o construto “Forças Competitivas”. 

Segundo Ringle et al. (2012 apud HAIR Jr. et al., 2014, p. 233), em modelos formativos-

formativos ou reflexivos-formativos que aplicam algum componente hierárquico, ou seja, um 

HOC representado por LOC’s, possivelmente há outros predecessores do HOC além dos LOC’s 

a ele relacionados. Por isso, segundo HAIR Jr. et al. (2014, p. 233), “[...] Estas configurações 

de modelo requerem particular atenção quando a abordagem dos indicadores repetidos é 

utilizada no modelo de mensuração dos HOC’s, visto que quase toda variância do HOC é 

explicada por seus LOC’s (R² ≈ 1.0) [...]”. 

Na ocorrência desse tipo de situação, Hair Jr. et al. (2014, p. 233) indicam a utilização 

da abordagem dos 2 estágios, que é uma mistura da abordagem dos indicadores repetidos com 

o uso dos escores das variáveis latentes. O primeiro estágio diz respeito à utilização da 

abordagem dos indicadores repetidos para obter os escores das variáveis latentes dos LOC’s, 

que, no segundo estágio, servirão como variáveis manifestas (indicadores) no modelo de 

mensuração do HOC. Dessa forma, há a possibilidade de que novas variáveis latentes, caso 

inseridas no modelo, expliquem parte da variância do HOC (HAIR Jr. et al., 2014, p. 233). 

Seguindo as recomendações de Hair Jr. et al. (2014, p. 233; 264-265), os escores das 

variáveis latentes, obtidos após rodar o modelo apresentado na Figura 1, foram utilizados para 

estimar o novo modelo, substituindo os LOC’s e exercendo o papel de variáveis manifestas 

(indicadores) do HOC, como também representando os demais construtos do modelo. Após 

rodar o SmartPLS 2.0 com esses novos dados foi possível realizar as análises e conclusões, 

apresentadas a seguir. 

 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

H1:  Forças competitivas impactam a escolha estratégica. Ou seja, as empresas que 

atuam em um ambiente mais competitivo escolhem a estratégia de diferenciação.  

O coeficiente de caminho entre os construtos Forças Competitivas e Prioridade 

Estratégica é de -0,4906, com nível de significância de 1%. Assim, pode-se afirmar com 99% 

de confiança que em um ambiente mais competitivo as empresas pesquisadas escolhem 
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estratégias voltadas para custos e não para diferenciação. Assim, a hipótese conceitual H1 

“ambientes mais competitivos levam mais fortemente as empresas para estratégia de 

diferenciação” não foi confirmada, devendo-se ainda considerar que o valor absoluto do 

coeficiente de caminho é de magnitude moderada. Os resultados são divergentes do esperado 

por Porter (1986), ou seja, as empresas pesquisadas indicam que utilizam uma estratégia de 

custo quando o ambiente é considerado como altamente competitivo, quando o esperado seria 

a opção por uma estratégia de diferenciação (PORTER, 1986). 

 

H2: A escolha estratégia molda o SCG. Ou seja, estratégia de diferenciação leva ao uso de 

práticas contemporâneas de controle gerencial. 

O coeficiente de caminho entre os construtos Prioridade Estratégica e SCG é de 0,3834, 

com nível de significância de 1%. Assim, pode-se afirmar com 99% de confiança que quando 

as empresas adotam estratégias de diferenciação adotam SCG com práticas gerenciais 

contemporâneas. Assim, a hipótese conceitual H2 “adoção de estratégias de diferenciação levam 

a adoção de práticas contemporâneas de controle gerencial” foi confirmada, devendo-se ainda 

considerar que o valor absoluto do coeficiente de caminho é de magnitude moderada. Os 

resultados corroboram os achados de Chenhall & Langfield-Smith (1998), ou seja, embora as 

empresas da amostra que atuam em um ambiente com alta competição optem por uma estratégia 

de custos, aquelas que fizeram a opção por uma estratégia de diferenciação demandam a 

utilização de práticas contemporâneas de controle gerencial.  

 

H3: O SCG afeta positivamente o desempenho das empresas. Ou seja, SCG 

contemporâneos contribuem para melhorar o desempenho das empresas.  

O coeficiente de caminho entre os construtos SCG e Desempenho é de 0,2620, com 

nível de significância de 5%. Assim, pode-se afirmar com 95% de confiança que o SCG com 

práticas contemporâneas de controle gerencial contribuem para melhor o desempenho das 

empresas pesquisadas. Assim, a hipótese conceitual H3 “adoção de práticas contemporâneas de 

controle gerencial influenciam o desempenho das empresas” foi confirmada, devendo-se ainda 

considerar que o valor absoluto do coeficiente de caminho é de magnitude baixa. Ou seja, apesar 

do SCG contribuir para o desempenho das empresas, não parece ser um elemento decisivo para 

isso. O resultado corrobora os achados de Ferreira e Otley (2006) e, entende-se que a baixa 

magnitude encontrada pode estar associada ao grande número de fatores que contribuem para 

o desempenho organizacional, ou seja, é difícil encontrar um fator como, por exemplo, o SCG, 

com coeficiente de caminho de magnitude alta. É importante ressaltar que, de acordo com esses 

resultados, as empresas que combinaram uma estratégia de diferenciação com o uso de práticas 

gerenciais contemporâneas obtiveram um desempenho superior às demais empresas da amostra. 

 

H4: a escolha estratégica afeta positivamente o desempenho. Ou seja, a estratégia de 

diferenciação leva as empresas a terem melhor desempenho do que aquelas que 

adotam estratégia de custos. 

O coeficiente de caminho entre os construtos Prioridade Estratégica e Desempenho é de 

0,3265, com nível de significância de 1%. Assim, pode-se afirmar com 99% de confiança que 

a adoção de estratégias de diferenciação impacta o desempenho das empresas. Assim, a hipótese 

conceitual H4 de que “o desempenho das empresas é influenciado pela escolha estratégica” foi 

confirmada. Ou seja, as empresas que adoram estratégia de diferenciação têm melhor 

desempenho do que aquelas que adotam estratégia de custos. Finalmente, deve-se considerar 

que o valor absoluto do coeficiente de caminho é de magnitude moderada. O resultado 

corrobora com os achados de Porter (1986) e podem indicar que todas as empresas da amostra 
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se preocupam com o gerenciamento de seus custos  e que aquelas que optam por buscar também 

algum tipo de diferenciação conseguem um desempenho superior. 

 

Análise Complementar 

Apesar de não terem sido formuladas hipóteses teóricas o efeito total de construtos 

exógenos que não estão diretamente ligados a construtos endógenos, ou seja, foi analisado o 

efeito das Forças Competitivas e sobre o Desempenho. O resultado foi um coeficiente de 

caminho de -0,2095, com nível de significância de 5%. Assim, é possível afirmar com 95% de 

confiança que ambientes mais competitivos levam ao menor desempenho das organizações, 

independentemente da escolha estratégica feita e o sistema de controle gerencial adotado. 

Finalmente, deve-se considerar que o valor absoluto do coeficiente de caminho é de magnitude 

baixa. Ou seja, influencia, mas também não é um fator decisivo para isso. 

 

Coeficientes de determinação – R² 

O R², ou coeficiente de determinação, é a medida mais comumente utilizada para 

avaliar o modelo, representando a acurácia preditiva do mesmo, como também os efeitos 

conjuntos dos construtos exógenos sobre determinado construto endógeno (HAIR Jr. et al., 

2014, p. 174), ou seja, ele “[...] representa o montante de variância dos construtos endógenos 

explicada por todos os construtos exógenos ligados a ele [...]” (HAIR Jr. et al., 2014, p. 174). 

O R² varia de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo a 1, maior a acurácia preditiva. 

Segundo Hair Jr. et al. (2014, p. 175), a determinação de valores de referência para o 

coeficiente de determinação é tarefa difícil, visto que isso depende da complexidade do modelo 

e da disciplina pesquisada. Ainda para esses autores, em pesquisas sobre o comportamento do 

consumidor, valores de 0,20 para o R² são considerados altos; já em estudos que exploram 

direcionadores de sucesso, como satisfação ou lealdade do consumidor, espera-se valores para 

o R² de pelo menos 0,75. 

Análise 

Os R² dos construtos endógenos são os seguintes: Desempenho 0,2409; Prioridade 

Estratégica 0,2407; SCG 0,147. Na abordagem dos 2 estágios o construto Forças Competitivas 

é considerado apenas exógeno, pois os construtos de ordem inferior são transformados em 

indicadores nessa abordagem, não sendo gerado um R² para o mesmo. 

Pelo exposto, torna-se possível concluir: a) aproximadamente 24% da variação do 

desempenho das empresas estão relacionados à sua escolha da estratégia e ao sistema de 

controle gerencial utilizado. Isso significa que independentes de qualquer outra variável interna 

ou externas, 24% do desempenho é afetado por estas variáveis; b) que aproximadamente 15% 

do sistema de controle gerencial é moldado pela escolha estratégica. Assim, deve-se considerar 

que, apesar do impacto da escolha estratégia no sistema de controle gerencial, a maioria das 

variáveis que moldam o sistema de controle gerencial não tem relação com a escolha 

estratégica; c) que cerca de 24% da variação da escolha estratégia é influenciada pelas forças 

competitivas. Ou seja, aproximadamente 76% da escolha estratégia não é influenciada pelas 

forças competitivas. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo objetivou verificar como as forças competitivas se relacionam com as 

prioridades estratégicas e a influência dessas prioridades no desenho e no uso do SCG das 

organizações a partir de uma amostra de setenta e cinco empresas, de médio e grande porte, 

localizadas no Espírito Santo. Para alcançar esse objetivo foram definidas quatro hipóteses. 

A primeira hipótese teve por objetivo verificar a associação entre as forças competitivas 

e as prioridades estratégicas das empresas. A hipótese não foi confirmada, indicando que as 
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empresas que atuam em ambientes mais dinâmicos, ao contrário do esperado (PORTER, 1986), 

optam por competir com a estratégia de custos ao invés da diferenciação. 

A segunda hipótese teve por objetivo verificar a associação entre as prioridades 

estratégicas e o SCG. A hipótese foi confirmada, indicando que as empresas que optam pela 

estratégia de diferenciação utilizam práticas contemporâneas de controle gerencial, enquanto 

que aquelas que optam pela estratégia de custos utilizam somente as práticas tradicionais. 

A terceira hipótese teve por objetivo verificar a associação entre o SCG e o desempenho 

organizacional. A hipótese foi confirmada, indicando que empresas que combinam uma 

estratégia de diferenciação com o uso de práticas contemporâneas de controle gerencial obtêm 

resultados superiores às demais empresas. O resultado indica que tais práticas não são 

relevantes para as empresas que optam pela estratégia de custos e que são essenciais para 

aquelas que optam pela estratégia de diferenciação. Além disso, parece reforçar a ideia de que 

todas as empresas, em alguma medida, se preocupam com o controle de custos, porém, aquelas 

que buscam algum tipo de diferenciação no mercado de atuação é que se destacam. 

A quarta hipótese teve por objetivo verificar a associação entre as prioridades 

estratégicas e o desempenho organizacional. A hipótese foi confirmada, indicando que 

empresas que possuem estratégia de diferenciação possuem desempenho superior àquelas que 

optam pela estratégia de custo. Uma possível razão para isso é o fato da preocupação com custos 

ser comum ao conjunto de empresas pesquisadas e que somente aquelas que buscam algum tipo 

de diferenciação no mercado em que atuam e que conseguem obter melhores resultados. 

A contribuição da pesquisa reside no fato da mesma ampliar o conhecimento sobre o 

efeito dos fatores contingenciais: i) ambiente, de forma indireta pela análise das foças 

competitivas; e ii) estratégia; no desenho e no uso do SCG das empresas brasileiras. Além disso, 

foi possível verificar o efeito das escolhas estratégicas e do SCG no desempenho 

organizacional. 

Estudos futuros, com outras empresas, podem construir uma visão mais ampla e 

consolidada sobre o tema. Além disso, é preciso identificar os motivos que determinaram a 

escolha por uma estratégia divergente daquela esperada pela literatura pelas empresas da 

amostra que atuam em mercados altamente competitivos. 
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