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RESUMO 

A teoria da estruturação concebe a relação entre estrutura e ação, a dualidade da estrutura, que 

condiciona a continuidade e mudança no ciclo de assimilação organizacional de sistemas 

integrados da contabilidade gerencial. O objetivo é avaliar a dualidade da estrutura na 

assimilação organizacional dos sistemas integrados da contabilidade gerencial. A abordagem 

é interpretativa, quanto ao método é pesquisa dedutiva. O delineamento é pesquisa qualitativa 

e descritiva com estudo de caso único. A empresa selecionada para o estudo de caso único 

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

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

de pesquisa é composto por um roteiro base com 44 questões discursivas. A análise 

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

software NVivo. Os resultados demonstram que no ciclo de assimilação organizacional os 

contadores estão capacitados para exercer a função de agentes de mudança e participam 

ativamente do processo de recursividade do sistema. A dualidade da estrutura da Atena se dá 

por meio da cognoscitividade dos agentes. Com a integração de dados das diversas áreas da 

organização, o sistema ERP SAP se tornou uma ferramenta estratégica. A agência proativa no 

ciclo de assimilação promove ganhos de eficiência a partir da busca para a plena utilização 

dos recursos do sistema. 

 

Palavras-chave: Sistemas Integrados da Contabilidade Gerencial; Dualidade da Estrutura; 

Ciclo de Assimilação Organizacional. 

 

Área Temática do evento: Controladoria e Contabilidade Gerencial. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A estruturação é concebida como um processo social que envolve a interação 

recíproca de atores e características estruturais das instituições. A existência da estrutura 

social depende da reprodução qualificada das interações dos indivíduos (Giddens, 1984; 

Rosenbaum, 1993). 

As atividades dos atores, de acordo com Giddens (1984), condicionam a 

recursividade das estruturas nos sistemas sociais. A análise da estruturação de 

mailto:ermacohon@irati.unicentro.br
mailto:elavarda@gmail.com


 
 

 

sistemas sociais compreende a interação, por meio de regras e recursos, das 

atividades cognitivas dos atores sociais, ou seja, a dualidade da estrutura.  

A relação entre a contabilidade gerencial e outros processos organizacionais é a chave 

para compreender a natureza das práticas contábeis (Scapens & Macintosh, 1996). A proposta 

de Giddens (1984) considera que a dualidade da estrutura é o equilíbrio entre agência e 

estrutura, sendo a estrutura formada por regras e recursos. Assim, esta dualidade condiciona o 

desenvolvimento de sistemas integrados da contabilidade gerencial.  

Lazharet (2012) concebem que os sistemas integrados da contabilidade gerencial são 

dispositivos técnicos, por exemplo, Enterprise Resource Planning (ERP), utilizados para 

armazenar, registrar dados multisetoriais e fornecer informações às diversas partes 

interessadas.  

A assimilação organizacional é definida a partir da difusão do uso de tecnologias entre 

os processos organizacionais (produção, compras, vendas) e torna-se rotineiro nas atividades 

associadas a estes processos (Purvis, Sambamurthy & Zmud, 2001; Hossain, MoonKim, & 

Choe, 2011). No ambiente da contabilidade gerencial, a assimilação pode ser entendida como 

os controles gerenciais se difundem e rotinizam nas atividades organizacionais. 

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

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

processo contínuo, pois se concentram na fase do ciclo de implementação (Hossain et al., 

2011).  

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

integração de sistemas da contabilidade gerencial nas rotinas dos negócios (Liang, Saraf, Hu 

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

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

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

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

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

(Hossain et al., 2011). 

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

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

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

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

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

Diante do exposto, a partir da perspectiva teórica da teoria da estruturação, dá-se a 

compreensão diferenciada da assimilação de sistemas integrados da contabilidade gerencial 

(Hossain et al., 2011). Esta investigação apresenta a seguinte questão de pesquisa: Como a 

dualidade da estrutura condiciona a assimilação organizacional (difusão e rotinização) de 

sistemas integrados da contabilidade gerencial? O objetivo da pesquisa é avaliar a dualidade 

da estrutura no ciclo de assimilação de sistemas integrados da contabilidade gerencial. 

A compreensão da assimilação de sistemas integrados da contabilidade gerencial tem 

como contribuição prática proporcionar aos contadores e gestores a implementação de 

estratégias adequadas para a plena utilização do sistema e, assim, melhorar a competitividade 

organizacional. Ademais, provocar a discussão sobre o papel proativo dos profissionais da 

contabilidade gerencial no processo de integração organizacional. 

 Para tanto, a Atena, empresa selecionada desta pesquisa, utiliza o sistema integrado da 

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

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

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

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



 
 

 

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

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

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

no ciclo de assimilação organizacional do ERP. Assim, possibilita o confronto das dimensões 

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

 

2 BASE TEÓRICA 

2.1 Teoria da Estruturação na Contabilidade Gerencial 
Lawrence, Northcott e Lowe (1997) destacam que cada vez mais há uma aceitação de 

que a contabilidade gerencial não pode ser entendida como uma esfera autônoma da atividade 

empresarial, mas deve ser vista como parte de uma série complexa de contextos político, 

econômico e organizacional. 

A análise dos estudos sob a ótica da teoria da estruturação na contabilidade gerencial 

remete à reflexão sobre o posicionamento da contabilidade gerencial ao equilíbrio dos 

sistemas sociais. A estruturação das práticas sociais nas organizações é intrínseca à 

participação ativa da contabilidade gerencial. Este cenário traz a indagação sobre a 

cognoscitividade dos agentes, neste caso os contadores, do seu papel para a continuidade ou 

mudança de práticas sociais nas organizações empresariais. 

As estruturas somente existem mediante as atividades dos agentes (Boland, 1993; 

Mont’Alvão, Neubert & Souza, 2011). A interação social é estruturada pela dualidade da 

estrutura (Macintosh & Scapens, 1990). Os agentes e estruturas não são fenômenos 

independentes, não há como priorizar um sobre o outro (Scapens & Macintosh, 1996). As 

práticas sociais são reproduzidas ao longo do tempo pela ação proposital dos agentes 

(Rosenbaum, 1996). 

Colwyn Jones e Dugdale (2001) afirmam que a produção e reprodução social 

acontecem por meio das consciências discursiva e prática dos atores. Giddens (2009, p. 56) se 

reporta às consciências discursiva e prática da seguinte forma:  
 

[...] mecanismos psicológicos de recordação [...]. A consciência discursiva implica 

as formas da recordação que o ator é capaz de expressar verbalmente. A consciência 

prática envolve a recordação a que o agente tem acesso na durée da ação, sem ser 

capaz de expressar o que assim “sabe”. 

 

Para efeitos desta pesquisa, as consciências discursiva e prática dos agentes são 

analisadas por meio do compartilhamento de conhecimentos; a consciência das consequências 

de suas ações; a intenção no processo de construção social; o envolvimento em processos 

interacionais; e, o perfil de agente de mudança (Giddens, 1984; Gomes & Gomes, 2007; 

Sorgon & Crubellate, 2012). 

Em relação à compreensão da dualidade da estrutura no ciclo de assimilação de 

sistemas integrados da contabilidade gerencial é necessário examinar os eventos macro 

ambientais, os aspectos cognitivos e as características socioculturais da organização.  

As estruturas externas (eventos macro ambientais e características socioculturais) 

podem condicionar a ação dos agentes (aspectos cognitivos) (Stones, 2005). O papel proativo 

dos agentes é preponderante para a estruturação do ciclo de assimilação organizacional de 

sistemas integrados da contabilidade gerencial. 

 

2.2 Ciclo de Assimilação Organizacional de Sistemas Integrados da Contabilidade 

Gerencial 

O ciclo de assimilação organizacional compreende a difusão e rotinização de práticas 

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



 
 

 

longo do tempo. A difusão ocorre quando, por exemplo, os sistemas integrados da 

contabilidade gerencial se propagam e se tornam conhecidos nos diversos setores da 

organização (Jack, 2005; Hossain et al., 2011). 

Os resultados da estruturação ocorrem por meio da assimilação organizacional, que é 

definida como a difusão do uso de uma tecnologia entre os diversos processos organizacionais 

(como exemplos, financeiro, produção, compras, vendas, etc.) e torna-se rotina nas atividades 

associadas a estes processos (Purvis et al., 2001; Hossain et al., 2011). No ambiente da 

contabilidade gerencial, o ciclo de assimilação organizacional ocorre quando os sistemas 

integrados se difundem e se rotinizam nas diversas atividades organizacionais, após a sua 

institucionalização. 

O Quadro 1 demonstra as principais características do ciclo de assimilação 

organizacional no ambiente da contabilidade gerencial. 

 

Quadro 1 - Características do Ciclo Assimilação no Ambiente da Contabilidade 

Gerencial 
Conceito Definição 

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

Recursividade Quando os processos organizacionais se repetem de forma similar 

Difusão 
Quando os sistemas integrados da contabilidade gerencial se propagam e se tornam 

conhecidos nos diversos setores da organização 

Cognoscitividade 

dos agentes 

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

conhecimentos são acumulados para adquirir informações sobre oportunidades de 

negócios, investimentos e exploração de recursos 

Conduta estratégica 

dos agentes 

Quando os sistemas integrados da contabilidade gerencial são utilizados para destacar e 

analisar as estratégias empresariais 

Compartilhamento 

do conhecimento 

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

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

envolvidos em processos de interação social 

Fonte: Adaptado de Purvis, Sambamurthy e Zmud (2001); Jack (2005); Liang, Saraf, Hu e Xue (2007) e 

Hossain, MoonKim, e Choe (2011). 

 

O Quadro 1 revela que a capacidade de assimilar informações é, principalmente, uma 

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

conceitual que caracteriza o ciclo de assimilação organizacional ocorre por meio da atitude 

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

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

2011). 

A assimilação organizacional no ambiente da contabilidade gerencial ocorre, por 

exemplo, quando a empresa, com o objetivo de benefícios futuros, utiliza os resultados da 

integração dos sistemas de informação nas rotinas de negócios (Liang et al., 2007). 

Especificamente, como a organização utiliza os sistemas integrados da contabilidade gerencial 

para destacar e analisar as estratégias empresariais.  

Como exemplo de interação para continuidade do ciclo de assimilação, quando a alta 

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

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

relação a iniciativas de assimilação (Chatterjee, Grewal & Sambamurthy, 2002). 

Especificamente, um ambiente favorável para o desenvolvimento de capacidades e 

habilidades para a resolução de problemas e criar novos conhecimentos (Cohen & Levinthal, 

1990). 

O ciclo de assimilação organizacional de sistemas integrados da contabilidade 

gerencial precisa da mobilização e coordenação de ações por equipes multifuncionais. Para 



 
 

 

tanto, é vital a supervisão da alta gestão e a participação ativa da contabilidade gerencial e 

tecnologia da informação. 

A partir de Giddens (1984), o ciclo de assimilação organizacional ocorre quando os 

processos de estruturação são recursivos por meio da cognoscitividade dos agentes (Hossain 

et al., 2011). O Quadro 2 demonstra as principais interações na dualidade da estrutura e as 

respectivas características do ciclo de assimilação organizacional. 

 

 

Quadro 2 - Processos de Estruturação no Ciclo de Assimilação Organizacional 
Processos de estruturação 

Interações na Dualidade da Estrutura Características do ciclo de assimilação 

Sistema integrado da contabilidade gerencial nas 

rotinas dos negócios 
Rotinização 

A utilização plena do sistema Recursividade 

O sistema se propaga e se torna conhecido nos 

diversos setores da organização 
Difusão 

Papel proativo dos agentes Cognoscitividade dos agentes 

A utilização do sistema para decisões estratégicas Conduta estratégica dos agentes 

Envolvimento dos agentes em processos 

interacionais 
Compartilhamento do conhecimento 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O Quadro 2 apresenta os processos de estruturação no ciclo de assimilação 

organizacional de sistemas integrados da contabilidade gerencial. Para tanto, identificaram-se 

algumas interações que podem ocorrer na dualidade da estrutura e respectivas relações com as 

principais características do ciclo de assimilação. Estas relações podem condicionar os 

processos de mudança e continuidade de práticas sociais no ciclo de assimilação 

organizacional. 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para Ryan, Scapens e Theobald (2002), os métodos de pesquisa interpretativista 

procuram explicar e localizar certos sistemas sociais em seu contexto prático.  No caso da 

presente pesquisa, o sistema social é a interação dos sujeitos que representam os diversos 

setores da organização na utilização do sistema integrado da contabilidade gerencial. Desta 

forma a contabilidade gerencial é analisada como parte dos sistemas organizacionais e sociais 

mais amplos. Esta descrição tem natureza de investigação interpretativa da interação dos 

agentes, a qual visa proporcionar um profundo entendimento da natureza social das práticas 

contábeis. 

Partindo desse pressuposto, a pesquisa almeja compreender, por meio da dedução das 

categorias analíticas, o papel da contabilidade gerencial (parte do sistema) no ciclo de 

assimilação organizacional do sistema ERP (sistema maior). 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000) se reportam à pesquisa descritiva como 

característica das pesquisas qualitativas. No âmbito da contabilidade gerencial, a pesquisa 

descritiva concebe a descrição de diferentes práticas contábeis (Scapens, 1990) ou a 

semelhança destas práticas em diferentes empresas. Tais estudos podem ser úteis para 

explorar o uso de modernas ou tradicionais práticas contábeis. A pesquisa descritiva pode 

oferecer a possibilidade de determinar a “melhor” prática, ou a prática mais comum adotada 

por empresas de “sucesso” (Ryan et al., 2002). Desta forma, pretende-se descrever um relato 

detalhado do contexto complexo ao qual a contabilidade gerencial está integrada aos demais 

setores da organização. 



 
 

 

A pesquisa estudo de caso é uma seleção do que será estudado (Scapens, 1990; Ryan 

et al., 2002; Stake, 2005; Kohlbacher, 2006). De acordo com Perren e Ram (2004), Yin 

(2010) e Balsini (2007), a pesquisa de estudo de caso tem o objetivo de compreender em 

profundidade fenômenos sociais complexos e contemporâneos. 

O objetivo dos estudos de caso individuais é explicar as circunstâncias específicas do 

caso, na tentativa de generalizar as teorias que explicam as observações que foram feitas. Esta 

concepção procura localizar os sistemas sociais em seus contextos particulares (Scapens, 

1990; Otley & Berry, 1994; Ryan et al., 2002; Stake, 2005). Assim, a pesquisa de estudo de 

caso é um método (Scapens, 1990) apropriado para investigar como as práticas contábeis 

participam no ciclo de assimilação organizacional do ERP. 

Em todas as entrevistas o Entrevistador expôs didaticamente e na lousa disponibilizada 

na sala de reuniões, a estrutura da pesquisa, explicou os significados de cada palavra-chave do 

tema da tese e o fenômeno de investigação. As dimensões da teoria da estruturação foram 

apresentadas de forma simples e clara, ou seja, evitou-se falar dualidade da estrutura, foi 

apresentada suscintamente da seguinte forma:  
 

As ações das pessoas são condicionadas pela comunicação da organização, pelos 

recursos disponíveis e pela aprovação de projetos de execução, normas e regras. Mas 

as pessoas podem transformar o ambiente em que vivem. Este fenômeno são forças 

complementares que é a essência do desenvolvimento social (Entrevistador). 

 

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

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

Após a realização de cada entrevista, o pesquisador realizou a transcrição das falas do 

entrevistador e respondentes. As gravações e transcrições de cada entrevista foram enviadas 

aos respectivos respondentes para averiguação, bem como autorização para início da análise 

dos resultados. 

A ferramenta de auxílio é o software NVivo, um programa gerador de teoria a partir de 

códigos. Permite tratar os códigos criados como elementos constitutivos de uma teoria. É, 

também, um programa gerador de redes conceituais. Permite a visualização da teoria na forma 

de redes semânticas (Yin, 2010; Godoi; Bandeira-de-Mello & SILVA, 2010). 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Caracterização da Empresa 

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

denominação revelada. Para orientação ao leitor, nesta pesquisa a empresa será denominada 

“Atena”. 

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

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

fornecimento de insumos agrícolas. Dividida em três grupos de negócio - Proteção de 

Cultivos, Sementes e Biotecnologia e Saúde Ambiental, a Atena visa atender cada vez mais à 

demanda do mercado agrícola e urbano.  

A contabilidade tem posição estratégica no organograma da empresa, participa no 

Centro Corporativo, ou seja, é considerada atividade meio, como uma empresa de serviços, 

Business Services, às três Divisões da organização. O Conselho de Administração se reporta 

diretamente ao CT-Head of Accounting Brazil, bem como, a contabilidade exerce a função de 

assessoramento para todas as Diretorias da empresa. O Setor de Tecnologia da Informação é 

representado pela Diretoria de Tecnology Services, oferece suporte técnico às três Divisões. 

As Divisões de Negócios correspondem às atividades fins da empresa, ou seja, as áreas 

responsáveis pelo mercado. 



 
 

 

O Quadro 3 apresenta a agenda, denominação na pesquisa e respectivos cargos dos 

respondentes. 

 

  



 
 

 

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

Setembro de 2014 

Head CT-Head of Accounting Brazil 

Respondente 1 Diretor de Tecnologia da Informação 

Respondente 2 Diretor de Supply Chain 

Respondente 3 Gerente de Controladoria 

Respondente 4 CT – Business Partner 

Respondente 5 Diretor de Acesso ao Mercado 

Julho de 2015 

Respondente 6 
Responsável pelos Controles Internos (ICS – 

Internal Control System) 

Respondente 7 Coordenador de Produção 

Respondente 8 Country Counselor (representando Alta Gestão) 

Respondente 9 Diretor de Business Office 

Respondente 10 Diretor de Planejamento e Estratégia em IT 

Respondente 11 Business Partner – IT services 

Respondente 12 Diretor de Auditoria 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

4.2 Dualidade da Estrutura no Ciclo de Assimilação de Sistemas Integrados da 

Contabilidade Gerencial 

Esta seção relaciona as subcategorias eventos macro ambientais, aspectos cognitivos e 

características socioculturais à categoria de análise dualidade da estrutura. A estruturação é a 

interação social recíproca de atores e características estruturais das instituições (Giddens, 

1984). A interação agência e estrutura no âmbito da utilização de sistemas integrados da 

contabilidade gerencial ocorre, por exemplo, quando há mudanças nos processos 

organizacionais a partir da implementação do sistema.  

Sobre os impactos do ERP SAP na operação da empresa, o Respondente 1 destaca que 

após a implementação do sistema houve mudanças nos processos e estrutura da Atena.  
 

[...] muito grande, desde a estrutura de IT [...] quantidade de pessoas, as áreas 

também se reestruturaram para atender essas necessidades. O impacto maior foi no 

início porque as pessoas estavam acostumadas com outra filosofia, [...] real time é 

uma filosofia do ERP SAP que transforma todos os processos, [...] e 

consequentemente as pessoas que estão realizando esses processos acabam sendo 

diretamente impactadas (Respondente 1). 

 

O cenário da Atena infere-se à constatação de Granlund (2002), que o processo de 

reengenharia e mudança da contabilidade gerencial, tornou-se um componente importante de 

uma nova ideologia operacional, implicando também a uma nova cultura corporativa. O 

Respondente 2 também mencionou a redução do número de pessoas após  a implementação 

do sistema. 
 

[...] quando implementamos imaginamos que em um primeiro momento 

precisaríamos de mais colaboradores [...] após um período de 2 anos no máximo, 

realmente o sistema começou a trazer mais benefícios. [...] é um aprendizado, antes 

tínhamos que se preocupar de implementar todos os processos e não deixar de 

realizar as rotinas diárias [...]. À medida que as pessoas se familiarizaram com o 

sistema, levaram algum tempo para explorar ao máximo o que o sistema oferece [...] 

depois houve redução de pessoas, mas, principalmente as atividades mudaram [...] 

Que tipo de atividade que foi abandonada? Por exemplo, muitas SOP´s, aquelas 

reuniões de planejamento, antes requisitavam ao vendedor provisionar as vendas, 

depois passava pelos gerentes regionais, em seguida para uma SOP a nível Brasil e 

depois para a SOP executiva. Somente depois desse trâmite que consolidávamos os 

números para o planejamento. Era um trabalho muito grande, porque não tínhamos a 

segurança dos dados (Respondente 2 e Entrevistador). 



 
 

 

 

A exposição do Head é similar aos Respondentes 1 e 2, afirmou que o ERP SAP 

remodelou os processos da organização. Na sequência o Entrevistador intercedeu se a 

padronização de processos à filosofia ERP SAP engessou a operação da empresa. O Head 

afirmou que a estrutura se tornou mais rígida, mas não impactou negativamente a 

competitividade da empresa, e sim, melhorou a sua eficiência organizacional. 

De outro modo, o Respondente 4 afirmou que o setor da contabilidade gerencial 

passou por mudanças nos últimos 20 anos, mas que são independentes da implementação do 

ERP SAP e sim devido a fatores de mercado. Na oportunidade, o Head intercedeu para 

esclarecer o histórico do movimento global da empresa para a modernização da contabilidade 

gerencial. 
 

[...] de 2007 para cá, consolidou-se o blue print, ou seja, é a maneira como a Atena 

Global estruturou o setor. Padrão internacional. Padrão internacional em função da 

característica que o departamento ganhou ao longo dos anos, modernização, uso de 

ferramentas on line, descentralização das atividades e a maior dependência das áreas 

à contabilidade gerencial. Em 2007 foi a grande restruturação? A contabilidade 

gerencial começou a se reinventar de 2005 para frente. Antevendo a lei 11.638? Na 

verdade quando a Europa passou a adotar o IAS como padrão internacional, em 

conjunto os SAP´s foram se modernizando (Head e Entrevistador). 

 

As falas do Respondente 4 e Head afirmam que existe um conjunto de circunstâncias, 

segundo Coad e Herbert (2009), a pluralidade de estruturas envolvidas na ação condicionam o 

processo de mudança da contabilidade gerencial na Atena. O Respondente 3 declarou que a 

cultura da Atena prega que o sistema não está acima da operação da empresa. No entanto, a 

operação da empresa depende da estabilidade do sistema. 
 

Às vezes não concordamos alterar o processo para adequar ao sistema, mas é a 

alternativa que temos, se a todo o momento parar para corrigir o sistema, para 

adequar esse sistema ao processo [...] é muito mais energia que dispenderemos [...] 

Mas adaptar o processo ao sistema não pode perder competitividade? Se 

ocorrer gargalos, neste momento partimos para adaptar o sistema não o processo 

(Respondente 3 e Entrevistador).  

 

O relato do Respondente 3 incumbe-se à Giddens (1984) e Junquilho (2003), o 

equilíbrio social deve-se à monitoração reflexiva da ação, ou seja, as atualizações do sistema 

devem promover a eficiência organizacional. Na sequência da explanação, o Respondente 3 

conferiu aos rígidos processos de sanção da Atena à utilização global do sistema e o impacto 

disso na operação da empresa. 

A visão crítica do Respondente 3 acerca do impacto da estrutura organizacional e da 

forma de gestão do IT na operação da Atena conduz às sustentações de Giddens (1984) e 

Englund, Gerdin e Burns (2011), os atores estão sempre bem informados e reflexivos, sabem 

muito sobre as condições ambientais para as práticas cotidianas. 

O Respondente 9 também tem um posicionamento crítico acerca dos impactos do ERP 

SAP na estrutura organizacional das empresas.  
 

O business office tem outra função de integração, não com ERP SAP, o business 

office integra outras estratégias da empresa. [...] o ERP SAP efetivamente tem 

relação com a gerência de processos comerciais, que realiza integração, mas que 

poderia integrar mais. [...] algumas responsabilidades com relação a processos 

acabam impactando a ferramenta, ou seja, como processamos essas 

responsabilidades daquele processo e como a ferramenta apoia isso. Precisamos 

entender o conceito, o processo, depois a necessidade da ferramenta. O ERP SAP 

chegou com uma filosofia diferente, que faz sentido, por que considera a empresa 



 
 

 

como um todo. [...] Mas a ferramenta não pode ditar o que fazemos ou o que 

devemos não fazer; estamos num momento para discutirmos, o que precisamos, e o 

que a ferramenta pode ter a flexibilidade para disponibilizar. [...] a ferramenta não 

resolverá os problemas da empresa, [...] as pessoas que estão por trás, trabalhando, 

que precisam saber operar, entender a lógica do negócio. [...] extrair o maior 

proveito possível do sistema. Às vezes o negócio não acontece por que focamos 

demasiadamente na ferramenta. Atualmente estamos trabalhando muito mais em 

processos e conceitos, depois analisamos a ferramenta (Respondente 9). 

 

A exposição acima concebe as interações entre agência e estrutura na produção e 

reprodução das relações sociais no ciclo de assimilação organizacional. A cognoscitividade 

dos agentes, segundo Giddens (1984), pode transformar a estrutura. As revelações ratificam 

os estudos de Purvis et al. (2001); Jack (2005); Liang et al. (2007) e Hossain et al. (2011), 

sobre o conhecimento acumulado dos agentes no decorrer dos ciclos de implementação e 

assimilação do sistema; e, a atitude proativa de agentes altamente conscientes e críticos que 

promovem a recursividade do ERP SAP.  

O Respondente 10 foi questionado se o ERP SAP remodela a estrutura organizacional 

das empresas, afirmou que as empresas precisam remodelar seus processos para o sucesso da 

implementação.  
 

[...] os processos precisam estar de acordo com a SOX, por que é um sistema 

voltado às regras de compliance. No ERP SAP, por exemplo, não podemos apagar 

nada, apenas estornamos, ou seja, o primeiro erro é revertido, mas sempre ficará 

registrado. Há muitas coisas no ERP SAP que muitas empresas não gostam. Então, 

primeiramente é necessária uma mudança processual (Respondente 10). 

 

A narração do Respondente 10 aduz às pesquisas de Weißenberger e Angelkort (2011) 

e Levant e Nikitin (2012), a globalização, a redução de interferências dos governos nas 

economias, as mudanças nas tecnologias de informação e dos mecanismos de normalização, 

bem como, a pressão de investidores institucionais, exercem influência para maior integração 

da contabilidade gerencial. 
 

[...] um projeto não pode ser vendido simplesmente como um projeto de TI, é um 

projeto de mudança cultural, por que isso envolve romper velhos hábitos, diferentes 

maneiras de trabalhar, [...] os processos acabam sendo influenciados; há mudança na 

forma de pensar, de tomar iniciativas. [...] existe um paradigma do ERP SAP, para 

muitos usuários a ferramenta não é simples [...]. [...] mas a SAP vem procurando 

simplificar a operação do sistema (Respondente 11).  

 

A percepção do Respondente 11 é semelhante ao preconizado por Hossain et al. 

(2011), no ciclo de assimilação organizacional, a empresa precisa estar em consonância a uma 

nova cultura, a qual privilegia o compartilhamento das informações.  

Sob a coerência com os resultados de Ngai, Law e Wat (2008), as interlocuções dos 

Respondentes destacam que o sistema ERP da empresa SAP é um software que proporciona 

eficiência às organizações por meio do gerenciamento de recursos, melhorias no setor 

produtivo, redução dos custos, qualidade dos produtos e serviços, bem como a tomada de 

decisões mais assertiva. O Respondente 8, representando a alta gestão, contextualiza as 

motivações para a implementação do sistema integrado ERP SAP. 
 

[...] seguimos um guideline da Matriz Global, não podemos operar fora do padrão 

global de integração da Atena [...] percebemos a padronização em diversos sistemas. 

[...] o SAP possibilita que a empresa administre por um único sistema, várias de suas 

interfaces com os stakeholders, ou com as necessidades da companhia, seja contábil, 

marketing, RH [...], ao invés de ter vários sistemas para administrar assuntos 



 
 

 

específicos, o ERP SAP dá a oportunidade de ter uma ampla visão estrutural da 

companhia. Além das questões de segurança, controle, e o reconhecimento, 

principalmente das empresas de auditoria [...] é um sistema extremamente confiável 

(Respondente 8). 

 

De forma semelhante, os Respondentes ratificam Holland e Light (2001); Robey, Ross 

e Boudreau (2002); Yusuf, Gunasekaran e Abthorpe (2004); Xue, Liang, Boulton, e Snyder 

(2005); Weißenberger e Angelkort (2011); Singh, Singh e Singh (2013) e Zimakova (2015), 

as empresas especialmente as multinacionais, estavam sentindo necessidade de implementar 

algum sistema integrado da contabilidade gerencial com a intenção de agilizar os processos e 

ter maior controle. O Respondente 3 complementou que ocorreu influência para ampliar as 

informações e sua divulgação. Destacou também que a maioria das empresas globalizadas 

utiliza o ERP SAP e de certa forma, a tendência natural das empresas é buscar uma 

similaridade nesse sentido.  

O Respondente 5 se reporta ao cenário das empresas parceiras que estão migrando 

para ferramentas mais avançadas, no caso o ERP SAP. 
 

[...] clientes, produtores rurais e distribuidores. Essas empresas geralmente eram 

empresas familiares, [...] pouca concorrência de mercado, nível de gestão básico 

[...]. Mas o Brasil virou a bola da vez na agricultura, grande parte do dinheiro do 

mundo que é investido em agricultura está vindo para o Brasil. [...] não tem 

expansão de área agrícola em outras regiões do mundo. Essas empresas estão 

tomando corpo de multinacionais e boa parte delas já está passando por um processo 

de migração dos ERP´s mais antigos para o ERP SAP. A maior preocupação dessas 

empresas é ter os balanços auditados, [...] acesso a linhas de crédito mais baratas, 

[...] outra realidade é para conseguir se associar a empresas internacionais que estão 

vindo para cá (Respondente 5). 

A partir desta revelação, observa-se que a Atena pratica políticas de difusão de suas 

propriedades estruturais; concedendo rebates, incentiva a propagação na sua cadeia de 

clientes a utilização de sistemas integrados da contabilidade gerencial. Com isso, estabelece 

um relacionamento com os clientes de maior equilíbrio, por meio da transparência das 

demonstrações financeiras auditadas.  

O caráter ativo e reflexivo da conduta humana, consoante à Giddens (1984) e 

Junquilho (2003), é explicitado pelo Respondente 1, o qual afirma que os colaboradores da 

Atena são conscientes sobre os impactos do ERP SAP no desempenho da empresa. 

O Respondente 2 contundentemente afirmou que o trabalho no sistema ERP SAP tem 

muito impacto no desempenho da organização. Como também, não acredita que 

colaboradores com experiência no sistema têm um diferencial de mercado. “O sistema está 

tão intrínseco na rotina diária da organização que é impensável um colaborador não entender 

a lógica de sua operação” (Respondente 2). Esta declaração está em conformidade com Purvis 

et al. (2001); Jack (2005); Liang et al. (2007) e Hossain et al. (2011), a rotinização ocorre 

quando uma tecnologia é aceita e repetida, tornando-se rotina ao longo do tempo. 

As entrelinhas das respostas remetem-se à Giddens (1984), o inconsciente, 

caracterizado pela motivação, isto é, as intenções explicitamente desenhadas na mente dos 

agentes estão claramente identificadas nas entrevistas. Os Respondentes em geral, afirmam 

que as funções na Atena são ao mesmo tempo, desafiadoras e gratificantes para a sua carreira 

profissional e pessoal. 

O Respondente 1 destacou a principal habilidade para trabalhar no ERP SAP é ter 

conhecimento do negócio. O Head destacou que os contadores recém-contratados pela Atena 

não tinham experiência no sistema ERP SAP e o pré-requisito mais importante é a fluência na 

língua inglesa. 



 
 

 

Para o Respondente 2 a recursividade do ERP SAP depende da capacidade 

cognoscitiva de cada usuário. A empresa promove cursos básicos de capacitação para rotinas 

diárias no sistema. Conforme Giddens (1984), a atitude proativa dos colaboradores rompe as 

barreiras de conhecimento para explorar os recursos informacionais disponibilizados pelo 

sistema. Para o Respondente 3 a habilidade necessária para a plena utilização do sistema é a 

análise crítica das informações gerenciais. 

Para o Respondente 5 a pessoa precisa ser disciplinada, organizada, com raciocínio 

lógico apurado, que compreenda a estrutura e as relações de causa e efeito dos processos. 

Similarmente, o Respondente 4 complementa que o colaborador precisa ser responsável e 

autodidata. 

As exposições se reportam à Giddens (1984), Junquilho (2003) e Luvizotto (2013), a 

reflexividade dos atores sociais depende da racionalização, a qual é relacionada à competência 

humana, neste caso as habilidades analíticas, liderança e relacionamento interpessoal. A 

seguir, o contexto estratégico sobre as habilidades necessárias para a recursividade do sistema. 
 

Poderiam discorrer sobre qual é o perfil ou as principais características de um 

colaborador com potencial para otimizar o sistema ERP SAP? O que nós 

poderíamos esperar de alguém? O que teria no perfil de uma pessoa com este 

potencial? Sim, o que é considerado para uma seleção de pessoal de acordo com 

a estratégia da empresa. A pergunta é interessante, está dizendo se a empresa tem 

preocupação no momento da contratação, se aquela pessoa conseguirá melhorar ou 

sugerir melhorias. Não consigo falar pelas áreas, não sei se o pessoal tem essa 

preocupação. Head, por favor, quando há contratação no time fiscal, acredita que 

levam em consideração se a pessoa tem potencial para isso? Há um universo de 

informação inexplorado. Exato, acredito que o perfil de curiosidade, uma pessoa 

com características analíticas, talvez [...]. Um pensamento fora da caixa 

(Entrevistador e Respondente 10). 

 

Percebe-se que mesmo em ambientes de alto desenvolvimento social, de acordo com 

Giddens (1984), a cognoscitividade é limitada. Os Respondentes afirmaram sobre a 

necessidade de otimizar os recursos informacionais do sistema ERP SAP. No entanto, 

arguidos sobre as habilidades requeridas pela Atena nos processos de seleção de pessoal para 

a recursividade do sistema, os Respondentes demonstraram certa insciência sobre o assunto. 

As barreiras de conhecimento são superadas por meio de processos de aprendizagem. 

Neste ponto, os Respondentes foram indagados sobre as maneiras que ocorrem esses 

processos. O Head explicou que o sistema de treinamentos na empresa é descentralizado. Por 

exemplo, treinamentos sobre a cadeia order this to pay é de responsabilidade da contabilidade 

gerencial. 

O Respondente 2 afirmou que a área de informática de supply chain ministra diversos 

treinamentos. O treinamento tradicional é realizado normalmente quando implantam uma 

ferramenta. O primeiro treinamento sempre é presencial, aproximadamente 36 horas de curso, 

os treinamentos subsequentes são realizados via online.  

O Respondente 7 afirmou que são oferecidos cursos presenciais sobre excel, por 

exemplo, temas bem específicos, mas não propriamente para utilizar o ERP SAP. Nas 

observações no setor da contabilidade, constatou-se a afirmação do Respondente 4, o processo 

de aprendizagem no ERP SAP se dá por meio on the job; um colaborador instruindo e 

supervisionando o trabalho do aprendiz. De forma geral, os Respondentes afirmaram que as 

demais áreas também utilizam esta técnica de aprendizagem. 

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

(2011) o ciclo de assimilação se caracteriza pelo compartilhamento do conhecimento, ou seja, 



 
 

 

os agentes estão conscientes das consequências de suas ações, têm a intenção do processo de 

construção social e estão envolvidos em processos de interação social. 

Este ambiente de assimilação, em analogia a Giddens (1984), tem como base a 

rotinização, vital para os mecanismos psicológicos que proporcionam um senso de segurança 

ontológica. De uma forma geral, os Respondentes afirmaram que há forte sentimento de 

segurança na organização, o sistema ERP SAP não é mais fator de preocupação no cotidiano 

da Atena. 

Os resultados ratificam Giddens (1984) e Rosenbaum (1993), a rotina organizacional 

contribui para o sentimento de segurança dos atores sociais e à monitorização reflexiva da 

ação. 

Nas entrevistas o Entrevistador expôs alguns exemplos de comprometimento 

organizacional por meio de regras e recursos para a rotinização e difusão do sistema ERP 

SAP: pressões normativas de comportamento; relação de reciprocidade entre autoridades e 

subordinados; e, recursos financeiros para contratações, recompensas e atualizações do 

sistema. O Head enfatizou os controles necessários que devem ser justificados por meio de 

um business case para aprovação de projetos em conselhos multifuncionais. O Respondente 6 

confere à padronização dos processos a nível global, o comprometimento da organização na 

utilização do sistema. 

Este cenário ratifica os estudos de Holland e Light (2001); Chatterjee, Grewal e 

Sambamurthy (2002); Hong e Kim (2002) e Yusuf et al. (2004), a padronização global de 

normas, valores e regras da Atena proporciona um alinhamento entre o sistema e a estratégia 

organizacional.  

Para o Respondente 2 a exploração do sistema e parametrizações são aspectos que 

influenciam a recursividade do sistema na área de supply chain. 
 

O sistema MRP nunca é tão completo que atenda exatamente a maneira como 

gostaríamos de ter as previsões, principalmente as vendas, no nível de detalhe [...]. 

Vocês precisam de maior detalhamento? Exato. E porque não vem? Não é 

customizado. [...] para saber quanto terei que comprar, produzir e vender; o sistema 

que temos atualmente atende. Mas quero muito mais do que isso, quero saber quanto 

venderei naquela região específica, quanto aquele vendedor venderá. Porque quanto 

mais informações no sistema, mais facilitará a minha vida para outras coisas. Então, 

preciso comissionar o vendedor de uma maneira, conceder uma premiação, quero ter 

isso dentro do sistema. Assim, tivemos que desenvolver sistemas paralelos, 

atualmente temos 3 grandes sistemas paralelos que auxiliam o MRP. Para uma boa 

comunicação entre o supply chain e vendas. Exato, os 3 estão relacionados a 

vendas, um deles é no atendimento e o outro na previsão de longo prazo. Então há 

uma deficiência do ERP SAP na área de vendas? Na área de vendas, entendo que 

sim; atende totalmente em planejamento de produção, [...] não acredito que é nossa 

empresa que queira tantos detalhes assim, eu acho que no geral realmente tem 

lacunas [...]. Os sistemas paralelos se comunicam com o ERP SAP? Sim. Há 

problemas de comunicação entre eles? Sempre estão sempre conectados 

(Respondente 2 e Entrevistador).  

 

Nesta exposição percebe-se o alto nível de consciência do agente para a recursividade 

do sistema. Conforme Hossain et al. (2011) as organizações com acentuada capacidade de 

absorção organizacional dispõem de agentes com atitude proativa de forma consistente. De 

outro modo, o Respondente 5 ressaltou que processos bem definidos são importantes para as 

relações de transformação que influenciam a utilização do ERP SAP. 

O Respondente 5 sustenta que as experiências passadas podem restringir o processo de 

mudança organizacional. Na exposição, comentou ainda sobre as informações 

disponibilizadas pelo ERP SAP no que concerne análise de mercado. 



 
 

 

 

A SAP desenvolveu o sistema ERP SAP depois da implementação de milhares de 

empresas, ou seja, o processo e os parâmetros são muito robustos. [...] uma 

implementação de ERP SAP com base nas experiências passadas corre o risco de 

customizar tanto o sistema que pode tornar aquilo um frankenstein. As 

implementações mais bem sucedidas foram as que recorreram a um nível muito 

pequeno de customizações. E no setor de mercado da Atena foram feitas 

customizações? Muito poucas. Softwares paralelos são utilizados? Sim. Quais 

informações que não são abordadas no ERP SAP? As informações mais 

qualitativas de relacionamento com clientes. Por exemplo, nos baseamos em duas 

ferramentas básicas, o ERP SAP para as informações transacionais, ou seja, 

quantidade de vendas, frequência das vendas, preço médio das vendas; e, um 

software CRM que há o cadastro de todas as interações que tivemos com o cliente, 

número de visitas, eventos que o cliente participou etc. Após, cruzamos os dados 

transacionais do ERP SAP com os dados mais qualitativos de relacionamento com 

cliente (Respondente 5 e Entrevistador). 

 

De acordo com Capra (2002), este esclarecimento revela a conduta estratégica dos 

agentes. Especificamente, a maneira como as pessoas utilizam o sistema para alcançar a 

realização dos objetivos estratégicos do setor.  

O cenário de assimilação organizacional da Atena infere-se, diferentemente do 

constatado na pesquisa de Jack (2005), o tempo de uso do sistema ERP SAP e o 

conhecimento aprofundado de normas e regras condicionam a prática consciente, ou seja, os 

agentes realizam as tarefas com a crítica e a percepção das consequências de suas ações. 

As entrelinhas das explanações ratificam o estudo de Salvatore e Del Gesso (2013), as 

variáveis culturais influenciam a utilização de sistemas integrados da contabilidade gerencial. 

Assim como Holland e Light (2001); Soh (2003); Luo e Strong (2004); Yusuf et al. (2004), 

Ehie e Madsen (2005); Xue (2005); Nach e Lejeune (2008); e Ngai et al. (2008), consideram 

que as diferentes características socioculturais das organizações são obstáculos para a 

utilização de sistemas integrados da contabilidade gerencial.  

De acordo com Holland e Light (2001); Akkermans (2002); Robey et al. (2002); 

Sarker e Lee (2003); Soh (2003); Yusuf et al. (2004); Xue (2005); Ehie e Madsen (2005); 

Nach e Lejeune (2008) e Ngai et al. (2008), as exposições concernem que o sistema ERP SAP 

exige uma infraestrutura mínima de operação, muitas empresas não conseguem êxito na 

implementação pelo fato de não disporem de pessoal capacitado e recursos tecnológicos.  

Consoante à Holland e Light (2001); Robey et al. (2002); Yusuf et al. (2004) e 

Sangster, Leech e Grabski (2009), o Respondente 4 discorreu que a organização da equipe no 

momento da implementação do sistema é fundamental para o sucesso do projeto: “[...] as 

equipes precisam ter alto conhecimento, pessoas específicas de cada módulo, aquelas que irão 

trabalhar diariamente no sistema, consultores e determinação de responsabilidades para todos 

os envolvidos no projeto, isso é fundamental [...]”. 

A frequência e as discussões das reuniões de equipes multifuncionais (Holland & 

Light, 2001; Robey, Ross & Boudreau, 2002), compostas por agentes com conhecimento 

acumulado (Giddens, 1984; Yusuf, Gunasekaran & Abthorpe, 2004) e com habilidades de 

relacionamento interpessoal, compreensão dos processos de negócios, capacidade analítica e 

perfil de liderança para tomadas de decisão e planejamento (Sangster, Leech & Grabski, 

2009), possibilitam a recursividade do sistema ERP SAP na Atena. 

Para o Head, a governança é a característica mais fortemente enraizada na organização 

que influencia a utilização do sistema: “A política de regras e normas que embasa o ambiente 

de controle. A governança é muito forte, [...] é uma característica notória”.  

A seguir, os Respondentes foram questionados se a gestão do sistema é da forma 

centralizada, descentralizada ou mista; as áreas responsáveis e se a forma adotada favorece ou 



 
 

 

não a consecução dos objetivos da organização. O cenário da Atena aduz aos estudos de 

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

compartilhamento das informações por meio de equipes multifuncionais, conforme Holland e 

Light (2001), Yusuf et al. (2004) e Robey et al. (2002), compostas por agentes com 

conhecimento acumulado do negócio são fatores que condicionam a capacidade de absorção 

organizacional.  

Os distintos conhecimentos acumulados dos Respondentes resultam em visões 

diferenciadas de mercado. A partir das exposições percebe-se que a Atena está em um 

processo, conforme Giddens (1984), de autotranscedência que compreende uma 

complexidade social, altos níveis de compreensão organizacional e atores cognoscitivos.  

 

5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

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

(2011), a avaliação da dualidade da estrutura indica que a estrutura organizacional, o 

conhecimento acumulado dos atores e a agência proativa possibilitam a difusão do sistema 

integrado da contabilidade gerencial no ciclo de assimilação do sistema ERP SAP da Atena. 

Conforme Stones (2005), os eventos macroambientais, as características socioculturais 

e o sentimento de segurança na organização influenciam a cognoscitividade dos atores sociais. 

A existência da estrutura social do sistema ERP SAP na Atena depende da reprodução 

qualificada das interações dos indivíduos. 

A Atena dispõe de colaboradores com habilidades e conhecimentos acumulados para 

adquirir informações sobre as oportunidades de negócios, investimentos e exploração de 

recursos e com atitude proativa de forma consistente. Assim, assume-se que a Atena tem 

significativa capacidade de absorção organizacional. 

As conjunturas históricas que justificam a utilização do sistema, por exemplo, a 

globalização, os avanços tecnológicos, exigências fiscais, incertezas de mercado, nível de 

competitividade e o ambiente econômico, condicionam o comportamento do ciclo de 

assimilação do sistema ERP SAP. 

O envolvimento e comprometimento dos colaboradores, definição clara das 

necessidades do negócio, planejamento adequado, equipe competente, organizada e dedicada, 

visão e objetivos claros e customizações realizadas de forma gradual são propriedades 

estruturais da Atena que e afetam os aspectos cognitivos dos atores para a recursividade do 

sistema. A estratégia da Atena para minimizar a resistência à mudança é o incentivo ao 

compartilhamento do conhecimento por meio da intenção dos agentes no processo de 

construção social e do envolvimento em processos de interação social. 

Sob as premissas de Purvis et al. (2001); Jack (2005); Liang et al. (2007) e Hossain et 

al. (2011), o ciclo de assimilação organizacional da Atena se caracteriza a partir de práticas 

sociais rotinizadas, processos de estruturação recursivos, rotinas difundidas, agentes com mais 

consciência das consequências de suas ações, certa conduta estratégica na utilização do 

sistema e conhecimento compartilhado. No entanto, a partir da reprodução dos sistemas 

sociais, no caso o sistema ERP SAP da Atena, não significa que os problemas do ciclo de 

assimilação estão solucionados. Sempre ocorrem ciclos recursivos de dissolução e 

reconstrução social. 

Conforme Giddens (1984), a capacidade de absorção organizacional (dualidade da 

estrutura) da Atena se dá por meio da cognoscitividade dos agentes. Com a integração de 

dados das diversas áreas da organização, o sistema ERP SAP se tornou uma ferramenta 

estratégica. A agência proativa no avançado desenvolvimento social do ciclo de assimilação, 

promove ganhos de eficiência organizacional a partir da busca para a plena utilização dos 

recursos do sistema. 
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