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RESUMO 

O estudo objetivou verificar como os fatores contingencias ambiente, estratégia, estrutura e 

tecnologia influenciam as práticas de gestão de risco adotadas por empresas do segmento de 

construção civil. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa conduzida na forma de 

estudo de casos múltiplos. Os dados foram coletados a partir de observações e entrevistas com 

gestores de duas organizações e triangulados com informações contidas em documentos e sites 

das empresas. Os resultados demonstraram que, em relação aos fatores contingenciais 

abordados, o que mais gera incerteza para os entrevistados é o fator contingencial ambiente. 

Constatou-se que os riscos atribuídos como mais impactantes e gerenciados por ambas 

empresas são os riscos de imagem e operacionais, ligados principalmente à atuação estratégica 

das organizações. Percebe-se que, de maneira geral, as empresas estudadas não possuem 

maturidade em práticas de identificação e avaliação dos riscos, porém, em um dos casos, 

constatou-se que as práticas adotadas para respostas e comunicação dos riscos apresenta-se 

adequada. De maneira geral, conclui-se que nenhuma das organizações investigadas pratica os 

conceitos de gestão integrada dos riscos, embora uma delas apresente-se mais receptiva a esse 

processo. 

 

Palavras-chave: Construção Civil; Fatores Contingenciais; Gerenciamento de Riscos; Gestão 

de Riscos Corporativos. 

 

Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com tantas mudanças no setor privado e público os fatores relacionados as incertezas 

do ambiente fazem com que aos riscos organizacionais crescem em demasia (Lam, 2006). 

Razão pela qual, Collier, Berry e Burke (2007) afirmam que as organizações necessitam aplicar 

metodologias e ferramentas que permitam o gerenciamento dos riscos organizacionais. Uma 

metodologia que tem ganho destaque é o Gerenciamento de Riscos Corporativos (Enterprise 

Risk Management), que proporciona uma previsão sobre as diferentes demandas necessárias 

para execução de atividades que impactam diretamente os níveis de decisão, principalmente 

pelo fato de que uma previsão relevante pode gerar uma rápida tomada de decisão sobre a 

demanda futura (Kalchschmidt, 2012). 
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Dentre os segmentos de mercado que podem se beneficiar com a adoção da GRC, 

conforme Warszawski (1994), o de construção civil destaca-se pela sua exposição a diversos 

tipos de riscos organizacionais, ocasionados pelas mudanças nas práticas de negócios e 

progresso das tecnologias de tratamento de informações. Adicionalmente, o aumento da 

incerteza do ambiente, a complexidade das operações e as pressões do mercado exigem um 

maior nível de organização e cooperação entre os membros participantes de um projeto de 

construção civil, onde é visualizada a necessidade de gerenciar os custos envolvidos, ao mesmo 

tempo que a busca de melhor qualidade e redução dos riscos são ampliadas (Pesämaa, Eriksson 

& Hair, 2009). 

No Brasil, de acordo a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística [IBGE] (2013) as empresas de construção civil no ano de 2013 realizaram 

incorporações, obras e/ou serviços no valor corrente à R$ 357,7 bilhões, registrando, em termos 

reais, crescimento de 3,7% quando comparado à 2012. Excluindo-se as incorporações, o valor 

corrente das obras e/ou serviços da construção atingiu R$ 346,7 bilhões, sendo que deste 

montante R$ 116,8 bilhões vieram das obras contratadas por entidades públicas, que 

representaram 33,7% do total das construções, participação menor do que a verificada em 2012 

(35,0%). A receita operacional líquida avançou 5,3% em termos reais entre 2012 (R$ 313,5 

bilhões) e 2013 (R$ 337,6 bilhões).  

Além disso, o segmento de construção civil desempenha um importante papel no apoio 

a outros ramos de atividades, como a indústria de cimento, pintura, mão de obra, aço e 

fabricação (Jackson, 2010). Por outro lado, Lingard e Rowlinson (2005) apontam que, no que 

se refere a segurança dos trabalhadores, o setor de construção civil é um dos mais perigosos e 

por isso deve haver constante monitoramento sobre as atividades desempenhadas e riscos 

associados as tarefas, especialmente porque esse é um dos fatores que prejudicam a reputação 

e a imagem da organização. 

Apensar dos múltiplos fatores de riscos que requerem atenção, constata-se uma 

tendência das pesquisas em observar os riscos inerentes ao setor de construção civil de forma 

isolada, tais como Kikwasi (2012), que focalizou os riscos de atrasos e interrupções em projetos 

de construção civil; Matos (2013) que objetivou investigar o risco de internacionalização de 

empresas de construção civil e Rodríguez-Garzón, Martínez-Fiestas, Delgado-Padial, e Lucas-

Ruiz (2016) que focalizaram os riscos ocupacionais inerentes à atividade de construção civil. 

Embora relevantes, as pesquisas abordam riscos específicos o que restringe os resultados e não 

permite uma compreensão sistêmica de como os riscos, conjuntamente, podem afetar a 

maximização dos objetivos das empresas de construção civil e de quais riscos, dado a postura 

estratégica, necessitam receber atenção especial por parte da organização.  

Considerando-se a importância de uma gestão integrada dos riscos, o estudo tem a 

seguinte questão problema: como as contingencias do ambiente organizacional influenciam as 

práticas de gestão de risco adotadas por empresas do segmento de construção civil? Para 

responder à questão problema, o objetivo do estudo é analisar como os fatores contingenciais 

ambiente, estratégia, estrutura e tecnologia influenciam as práticas de gestão de risco adotadas 

por empresas do segmento de construção civil. 

O estudo centra atenção como diferentes tipos de riscos podem afetar o setor de 

construção civil e como os membros da organização interagem com a finalidade de alcance das 

metas. Alguns estudos demonstram que a gestão de risco deve ser um processo unificado, ou 

seja, se todos os departamentos não estiverem conectados a um mesmo fim, a realização desse 

instrumento pode não ocorrer da maneira desejada (Tang, Qiang, Duffield, Young & Lu, 2007; 

Zou, Chen & Chan, 2009; Zhao, Hwang & Low, 2013). 



 

 

De acordo com Zou et al. (2009), o desenvolvimento de estudos em empresas de 

construção civil aumenta o conhecimento e entendimento sobre às práticas de gestão de riscos. 

A contribuição se dá na ampliação do entendimento sobre como aspectos contingenciais podem 

influenciar a adoção de práticas de gerenciamento de riscos tanto de forma acadêmica como 

prática. Adicionalmente, para garantir melhor vantagem da utilização da metodologia de 

Sistema de Controle Gerencial (SCG) é necessário que a empresa entenda o processo de suas 

atividades através de uma visão holística dos riscos associados e alocação de recursos 

necessários (Zhao et al., 2013). 

Tendo em vista que a gestão de riscos integrada é capaz de rever e melhorar a gestão no 

atendimento às necessidades de organizações de construção civil. De acordo com Zou et al. 

(2009), a gestão de risco, quando utilizada em empresas do segmento de construção civil, 

fornece um mapeamento, consolidação e formalização dos processos genéricos. Dessa forma, 

às ações organizacionais são implementadas e documentadas, gerando benefícios em todos 

os níveis da organização. 

A pesquisa visa contribuir com a ampliação das discussões sobre como as práticas de 

gestão de risco são identificadas e respondidas em diferentes circunstâncias, verificando como 

o ambiente, a estratégia, a estrutura e a tecnologia, tidos como fatores contingentes, se 

relacionam com a gestão de risco – uso de SCG – em empresas de um segmento de atuação 

específico. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Duncan (1972) afirma que quando o ambiente muda, a organização deve se adaptar as 

mudanças ocorridas no cenário em que está inserida, dessa maneira, ela não pode apenas contar 

com procedimentos e práticas passadas, mas sim, apreender e criar novas práticas e métodos 

que possibilitem sua continuidade. 

Especificamente no contexto da contabilidade gerencial, a abordagem apresentada pela 

Teoria Contingencial enfatiza que não existe um único sistema de controle que atenda a todas 

as organizações, e que, uma maneira de garantir a consecução dos objetivos é por meio da 

identificação de aspectos específicos de sua estrutura que requerem ajustes nos SCGs (Otley, 

1980). 

Para Gerdin (2005), o SCG pode ser considerado como um sistema de consistência 

interna entre várias características estruturais, que pode ser utilizado como ferramenta de 

avaliação dos possíveis fatores internos e externos a organização que, de alguma maneira, altera 

a maneira como os elementos organizacionais são aplicados. É utilizado, principalmente, para 

melhorar a compreensão dos aspectos organizacionais que tem impacto direto nos resultados 

corporativos (Gerdin, 2005). 

Estudos baseados na Teoria Contingencial focalizam diversos aspectos relacionados ao 

SGC, isso porque as variáveis contingenciais exigem tomada de medidas gerenciais 

estratégicas, que devem ser desenvolvidas e executadas no âmbito organizacional. O 

entendimento de aspectos contemporâneos contribui para o desenvolvimento de argumentos e 

explicações de como alguns fatores podem impactar diretamente as atividades organizacionais 

e como controla-los (Chenhall, 2007). 

Os fatores contingenciais, por causarem mudanças nas organizações, levam-nas a 

buscarem medidas corretivas de controle e a introdução de artefatos gerenciais que gerem 

respostas aos desafios surgidos no cotidiano empresarial (Nasrallah & Qawasmeh, 2009). 

Conforme Bechor, Neumann, Zviran e Glezer (2010), as organizações, em resposta às 

necessidades do ambiente corporativo, estão em constante processo de adequação, evoluindo 

sua estrutura na busca de agilidade, flexibilidade, adaptação e estímulo a uma postura 



 

 

colaborativa que promova o alinhamento de informações, com o objetivo de garantir 

continuidade de suas atividades. 

A intenção de continuidade operacional motiva a identificação e a busca pelo 

entendimento de como os fatores contingenciais influenciam as ações organizacionais. Tais 

fatores, quando identificados, podem fornecer aos gestores maior conhecimento sobre o 

ambiente em que a organização está inserida, bem como quais esforços são necessários para o 

alcance das metas estabelecidas (Hernandez-Ortega, Serrano-Cinca & Gomez-Meneses, 2014). 

Para entender o ambiente organizacional, criar estratégias, buscar resultados e melhorar 

o desempenho, a empresa precisa conhecer as variáveis contextuais que podem afetar seu 

negócio, inclusive identificar possíveis falhas e atributos específicos de seu processo, que lhes 

proporcionem oportunidades. Para tal, diversos fatores foram estabelecidos na literatura como 

fatores contingenciais (Chenhall, 2003) relevantes para a adoção e uso dos SCGs. 

Percebe-se que a literatura tem estabelecido um conjunto expressivo de fatores 

contingenciais que podem impactar a organização, porém os fatores contingenciais ambiente, 

tecnologia, estrutura e estratégia possuem um conjunto amplo e diversificado de pesquisas 

envolvendo esses fatores e o uso de SCG (Donaldson, 1984; Gupta & Govindaran, 1984; 

Chenhall, 2003; Gerdin, 2005). Especificamente no contexto investigado nesta pesquisa, tais 

fatores contingenciais têm sido utilizados para avaliar o nível de influência sobre a 

aplicabilidade de gerenciamento dos riscos em organizações. Como o segmento de construção 

civil está exposto a diversos fatores contingenciais, o estudo prioriza-se nos fatores ambiente, 

estratégia, estrutura e tecnologia. 

Pautado na revisão da literatura, o Quadro 1 sintetiza os principais conceitos 

relacionados aos fatores contingenciais ambiente, estratégia, estrutura e tecnologia. 

 
Quadro 1 – Conceitos aplicados aos fatores contingenciais ambiente, estratégia, estrutura e tecnologia 

Fator 

Contingencial Autores Ano Conceito 

A
m

b
ie

n
te

 

Lawrence e 

Lorsch 

1967 Tudo o que é externo à organização. 

Duncan 1972 Todos os componentes externos e internos à organização. 

Chenhall 2003 Atributo particular, que tende a se intensificar com a competição dos 

preços de concorrentes, ou mesmo a probabilidade de ocorrência de uma 

mudança na disponibilidade de materiais. De qualquer maneira, o 

ambiente está ligado diretamente à incerteza. 

Haldma e 

Lääts 

2002 Uma série de variáveis que possuem influência direta nos sistemas de 

controle de gerencial. 

Löfsten e 

Lindelöf 

2005 Local passível de variações, que impulsionam a adoção de novas 

tecnologias e novas estratégias, alterando, assim, a forma e gerenciamento 

das atividades organizacionais. 

E
st

ra
té

g
ia

 

Child 1972 Estratégia representa padrões de desempenho que a organização pretende 

atuar frente às pressões econômicas do ambiente em que está inserida. 

Miles, 

Snow, 

Meyer e 

Coleman 

1978 Fatores que podem interferir em um modelo estratégico eficiente se 

relacionam com o mercado escolhido, a tecnologia, a estrutura, a 

constituição de processos de melhoria contínua, que aumentam a 

capacidade de adaptação ao ambiente, bem como criar atividades 

inovadoras que possibilitem sua continuação no mercado. As empresas 

podem ser caracterizadas em Analisadora, Prospectora, Defensora e 

Reatora de acordo com as metodologias de gestão aplicadas. 

Daft e 

Weik 

2005 Táticas alternativas viáveis de atuação para garantir a consecução dos 

objetivos organizacionais. 

Chenhall 2007 Alinhamento entre a execução e objetivos da organização,. 
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st

ru
tu

ra
 

Child 1972 Alocação formal de cada responsável pelas atividades de trabalho, 

incluindo os mecanismos administrativos que controlam e integram tais 

atividades e impactam na eficiência da realização das tarefas 

Otley 1980 Fator influenciador de diversos aspectos e informações gerados na 

organização. 

Donaldson 1987 Estrutura está relacionada com o tamanho, quanto maior o número de 

colaboradores, maior tende a ser sua estrutura organizacional. 

Chenhall 

 

2003 

 

Especificação formal de diferentes papéis para os membros da 

organização, ou grupos para assegurar que as atividades da organização 

sejam realizadas. 

T
ec

n
o

lo
g

ia
 

Waterhouse 

e Tiessen 

1

1978 

É caracterizada como a representação do fluxo físico, ou mesmo a 

aplicação de um processo de transformação da matéria-prima da 

organização.  

Otley 1980 Importante instrumento informacional, que demonstra dados contábeis e 

financeiros da realização de cada tarefa, fornecendo informações que 

possibilitam o gerenciamento adequado para ganho de desempenho 

organizacional. 

Chenhall 2003 Pode ser descrito como a operação dos processos da organização, ou seja, 

é a ação de ocorrência de transformação de insumos em produto, podendo 

inclusive ser incluído nesse contexto, os maquinários, hardwares, 

matéria-prima, softwares, até os indivíduos que detêm o conhecimento 

necessário para operar as tarefas. 

Hyvönen 2007 Geração de informações, que vinculam as atividades organizacionais, 

proporcionando interação, troca de dados entre todos os departamentos, 

sendo assim entendida como uma ferramenta de gestão potencialmente 

estratégica.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Diante das constatações e divergentes percepções sobre os conceitos aplicados aos 

fatores contingenciais e, em conformidade com o segmento estudado, no presente estudo 

assume-se que o fator contingencial ambiente, pautado nos posicionamentos de Chenhall 

(2003) e Löfsten e Lindelöf (2005), é entendido como um local de exposição organizacional 

mutável, principal gerador de incertezas quanto à forma de gerenciamento da organização. 

Quanto mais dinâmico e complexo for o ambiente, maior é a necessidade de gerenciá-lo e mais 

sofisticados devem ser o SCG. Supõe-se que a dinâmica e complexidade do ambiente 

impulsionam a adoção de práticas de gestão de risco. 

Quanto ao fator contingencial estratégia, tendo como referências as tipologias 

estratégias de Miles et al. (1978), assume-se que o tipo de estratégia adotada pelas empresas 

analisadas gera efeitos nas escolhas de suas práticas de gerenciamento de riscos. 

Por sua vez, para o fator contingencial estrutura, aplica-se o conceito de Chenhall 

(2003), que caracteriza-a como o grau de formalização das atividades e papel dos indivíduos 

para o alcance de metas e objetivos organizacionais. Isso implica no nível de autonomia dos 

gestores, na motivação dos indivíduos e no fluxo de informações. Por sua vez, no contexto da 

gestão de riscos, presume-se que a estrutura organizacional deve influenciar a maneira como os 

riscos são comunicados e gerenciados, podendo, inclusive, potencializar e/ou minimizar alguns 

riscos. Desse modo, dada as especificidades da estrutura organizacional das empresas 

investigadas, o estudo busca investigar a influência do fator contingencial estrutura nos 

processos de gestão de riscos.  

Por fim, para o fator contingencial tecnologia, similar ao entendimento de Hyvönen 

(2007), assume-se que está vinculado às tarefas organizacionais e processos de repasse de 

informações entre os diversos membros da organização. Considera-se que na gestão integrada 

dos riscos, a utilização da tecnologia pode proporcionar maior interação entre os setores, 



 

 

compilar informações para o processo decisório, contribuir para a disseminação das 

informações inerentes às práticas de gestão de riscos e favorecer a adoção de ferramentas para 

identificação, avaliação e monitoramento dos riscos. 

Após o entendimento dos conceitos aplicados aos fatores contingenciais o tópico 

seguinte discorre sobre aspectos ligados ao gerenciamento de riscos corporativos. 

2.1 Gerenciamento de Riscos Corporativos 

As contingências do ambiente trazem inúmeras incertezas quanto às formas de gestão. 

Em decorrência disso, as organizações criam mecanismos e ferramentas que ajudam no 

processo decisório e na adaptação de sua estrutura, em conformidade com o ambiente ao qual 

estão inseridas (Gordon & Narayanan, 1984; Govindarajan, 1984). Para uma gestão eficiente é 

necessária uma série de informações que contribuam para que os gestores avaliem os riscos e 

oportunidades de cada ação estratégica e, assim, formulem novas estratégias que possibilitem 

o alcance dos objetivos organizacionais e obtenham melhor desempenho (Govindarajan, 1984). 

O gerenciamento dos riscos é uma medida adotada por diversas organizações, no 

entanto, para poder gerenciar os riscos que afetam a organização, os gestores necessitam 

conhecer as incertezas com a finalidade de realizar uma gestão proativa e adotar medidas 

corretivas alinhadas com a estratégia da organização (Miller, 1992). Miller (1992) afirma ainda, 

que a gestão integrada dos diferentes tipos de riscos facilita o reconhecimento das incertezas e, 

dessa forma, as corporações podem expandir sua capacidade de resposta aos possíveis riscos. 

O gerenciamento de riscos no segmento de construção civil é relevante, principalmente 

por permitir identificar, antecipadamente, fatores que podem impactar os projetos de 

construção. Para isso, é necessária a distinção entre os fatores de risco controláveis (como 

produtividade do trabalho, entrega de material, erros de escrituras) e não controláveis (fatores 

sobre os quais o gestor tem pouco ou nenhum controle, como, inflação, condições climáticas, 

condições geológicas imprevistas), e assim avaliar os efeitos de ambos. Essas fontes de 

informações sobre os riscos são essenciais para as ações de resposta a cada tipo de evento 

(Akinci & Fischer, 1998).  

Zou et al. (2009) enumeram diversas razões para as empresas de construção civil 

desenvolverem e implementarem sistemas de gerenciamento de riscos. Destacam que existem 

exigências legais que cobram informações sobre os riscos associados ao negócio; relatam que 

as empresas do segmento de construção civil devem desenvolver práticas para gerenciamento 

de cada novo projeto; observam que a cada etapa de execução de um projeto são criados novos 

riscos, os quais devem estar previstos pela organização; sinalizam que os projetos de construção 

podem envolver diferentes métodos de construção e requerer múltiplas equipes com diferentes 

habilidades e treinamento. 

De acordo com Zou et al. (2009), a maturidade da organização em realizar o 

gerenciamento de seus riscos torna-os mais simples e eficazes. E, segundo Arnold, Benford, 

Canada e Sutton, (2011), as organizações tornam-se mais ágeis em estabelecer medidas 

solutivas aos riscos associados a seu segmento de atuação. A maximização de valor também é 

apresentada por Hoyt e Liebenberg (2011) como uma das vantagens da adoção da GRC.  

Especificamente nas organizações do segmento de construção civil, devido à exposição 

de riscos complexos e diversificados, é pertinente a adoção da Gestão de Riscos Corporativos, 

no entanto o que ocorre, na maioria das vezes, é que tais organizações tendem a enfatizar a 

gestão de risco de projetos em detrimento da gestão de integrada dos riscos (Zhao et al., 2013). 

Os referidos autores afirmam que o gerenciamento dos riscos, cada vez mais, tem se tornado 

uma atividade comum, pois qualquer organização, independentemente do tipo e segmento de 

atuação, possui riscos organizacionais que necessitam ser gerenciados. Para Ibarrondo-Dávila, 



 

 

López-Alonso e Rubio-Gámez, (2015), o gerenciamento de riscos é um artefato gerencial 

importante à organização, assim como tem papel vital na relação com as diversas partes 

interessadas.  

Um gerenciamento de riscos eficaz deve captar as características da organização de 

maneira que ações corretivas sejam mais rapidamente adotadas, a alocação de recursos seja 

aplicada em áreas importantes, além de proporcionar um ambiente competitivo e seguro para 

seus trabalhadores. Já o contrário, uma gestão de risco ineficaz pode resultar em perdas para a 

organização, tanto perdas físicas quanto financeiras, além de criar barreiras legais para atuação 

e aumento de acidentes de trabalho. 

Se tratando da gestão integrada dos riscos, o COSO (2007) e Collier et al. (2007) alegam 

que sua condução deve subdividir-se em quatro processos distintos: i) identificação dos riscos; 

ii) avaliação dos riscos; iii) resposta aos riscos e, iv) comunicação dos riscos. Miller (2009) 

ressalta que o tempo modifica as percepções sobre os riscos e o uso de mecanismos integrados 

permite que os gestores busquem melhorar a adaptação da empresa em relação à exposição do 

ambiente. 

Tendo em vista as particularidades e exposição que os riscos geram sobre a organização, 

de acordo com o entendimento de Clarke e Varma (1999), riscos podem decorrer de eventos 

positivos e negativos e gerarem ganhos, perdas ou incertezas para uma organização. Tais 

efeitos podem variar de acordo com as características de cada empresa e podem ser das mais 

diversas formas. 

Organizações do segmento de construção civil estão diariamente expostas a diversos 

tipos de riscos, com diferentes consequências para seu empreendimento (Jacomossi, Guidini & 

Cunha, 2015). Sendo que, a delimitação dos tipos de riscos investigados nesta pesquisa foram: 

operacionais, estratégicos, de mercado, de crédito e legal, a escolha decorre do fato de que as 

informações relacionadas a esses tipos riscos são, conforme destacado por Jacomossi et al. 

(2015), os mais evidenciados nos formulários de referência das maiores empresas de capital 

aberto do segmento de construção civil. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste tópico são apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa. Nesse 

sentido a pesquisa é caracterizada como qualitativa. Em razão do tipo de problema de pesquisa, 

e delineamento metodológico. Adota-se a estratégia de estudo de caso envolvendo múltiplos 

casos de estudo.  

O objeto do estudo investigado é representado por duas organizações do segmento de 

construção civil, porém de nichos diferentes. O Caso 1 é detentor de diversas premiações 

relacionadas à forma de gestão, qualidade e sustentabilidade, o Caso 2 possui ampla experiência 

na área civil e também possui premiações, na área de sustentabilidade. Ambos estão localizados 

na região sul do Brasil. Para a escolha das organizações foram observados alguns aspectos: 

acessibilidade para a realização da pesquisa, porte organizacional - decorrente da suposição que 

o gerenciamento de riscos apresenta maior formalização em empresas de médio e grande porte 

- e alinhamento com os objetivos do estudo. 

Como procedimento de coleta de dados, realizou-se entrevistas com os gestores das 

referidas organizações. Para o Caso 1 foram realizadas 5 entrevistas com os Diretores 

Administrativo, Comercial/Marketing, Obras e Planejamento/Incorporação e a Gerente de 

Desenvolvimento Humano Organizacional, com duração média de 60 minutos, resultando em 

54 páginas de transcrições. No Caso 2 foram entrevistados 6 gestores, sendo o Diretor Geral, 

Coordenadores de Recursos Humanos, Desenvolvimento Humano Organizacional, Contábil, 

Qualidade de Obras e o Comercial realizado por empresa terceira a organização estudada. O 



 

 

tempo médio de entrevista também foi de 60 minutos, e um total de 32 páginas de transcrições. 

Sendo assim, a totalidade de transcrições foi de 86 páginas, o que possibilitou a análise e 

interpretação das informações. 

O Quadro 2 apresenta o constructo da pesquisa que possibilitou o alinhamento da 

pesquisa com seu objetivo. 

 
Quadro 2 – Constructo da Pesquisa 

Elemento de Análise Dimensão Categoria 

Instrumento 

de Coleta Fonte 

Fatores  

Contingenciais 

Ambiente 

 

Ambiente externo 

Entrevista 

Questionário 

Observação 

Documentos 
Duncan (1972); 

Govindarajan (1984); 

Gordon e Narayanan 

(1984); Chenhall 

(2003); Silva (2013); 

Brighenti (2015). 

Concorrência 

Fornecedores 

Clientes  

Governo 

Recursos Humanos  

Tecnologia 

Estratégia 
Analisar, defensor, 

prospector e reator 

Entrevista 

Observação 

Documentos 

Estrutura Mecanicista ou Orgânica 

Entrevista 

Observação 

Documentos 

Tecnologia Processos internos 

Entrevista 

Observação 

Documentos 

Gestão de Riscos e 

Controle 

Gestão de 

Riscos e 

Controles 

utilizados 

Identificação dos riscos Entrevista 

Questionário 

Observação 

Documentos 

Coso (2004); Collier, et 

al. (2007); Silva 

(2013); Brighenti 

(2015). 

Avaliação dos riscos 

Respostas aos riscos 

Comunicação dos riscos 

Relação dos Fatores 

Contingenciais e as 

práticas de gestão de 

riscos 

Procedimentos de análise 

A partir dos dados coletados sobre os elementos de análise Fatores Contingenciais 

e Gestão de Riscos e Controle. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para análise dos dados optou-se por criar três momentos de análise, iniciando pelo 

elemento de análise dos fatores contingenciais, seguido da gestão de riscos e controle da 

empresa, por fim, integrando a relação dos fatores contingenciais e as práticas de gestão de 

riscos, o que permite sintetizar e verificar como ocorre o processo de entendimento e prática da 

gestão de risco nas empresas estudadas. 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 Análise dos Fatores Contingenciais  

Para analisar os fatores contingenciais ambiente, estratégia, estrutura e tecnologia foi 

questionado aos entrevistados quais aspectos eram considerados em sua percepção como 

instáveis e que geravam maior gerenciamento por parte da organização. 

No que tange à percepção sobre as incertezas do ambiente geradas pelos fatores 

contingenciais, evidencia-se que, de modo geral, as duas empresas possuem incertezas 

semelhantes e consideram o ambiente externo e o governo como maiores geradores de 

incertezas. Sobre os fatores externos decorrentes do ambiente governamental, o Caso 1 

demonstra maior preocupação, constata-se que o governo municipal e estadual é o maior 

gerador de incerteza entre as empresas. O Caso 1 está localizada numa área ambiental 



 

 

intensamente inspecionada pelos órgãos públicos e ambientais, gerando a necessidade de uma 

série de documentos para obtenção das licenças ambientais, o que não ocorre no Caso 2. A 

morosidade dos processos de licença, para o Caso 1, dificulta o planejamento de futuros 

empreendimentos e respectivos fluxos de gestão, contatou-se que inúmeras vezes o período de 

aprovação foi maior que 12 meses. 

Em relação ao fator contingencial estratégia, promoveu-se o enquadramento das duas 

empresas conforme as tipologias estratégicas apresentadas por Miles et al. (1978). A partir das 

entrevistas, documentos e observações e, com base nas características de cada tipologia 

estratégica descritas as empresas foram classificadas conforme descrito no Quadro 3. 
 

Quadro 3 - Avaliação da tipologia estratégica dos casos estudados

Componente Dimensões Caso 1 
Tipologia 

estratégica 
Caso 2 

Tipologia 

estratégica 

Mercado 

Domínio de 

mercado  

Amplo e em 

contínua expansão 

Prospector Estreito e 

cuidadosamente 

focado 

Defensor 

Postura de 

sucesso 

Calculada / são 

seguidores de 

mudança 

Analisador Destaque no seu 

mercado de produto 

Defensor 

Vigilância Competitiva, 

orientada para a 

concorrência 

Analisador Competitiva, 

orientada para a 

concorrência 

Analisador 

Crescimento Desenvolvimento de 

produtos e mercado 

/ diversificação 

Prospector Penetração 

cautelosa e avanços 

na produtividade 

Defensor 

Tecnologia 

produtiva  

Objetivo 

tecnológico 

Flexibilidade e 

inovação 

Prospector Sinergismo 

tecnológico 

Analisador 

Amplitude 

tecnológica 

Tecnologias mistas Analisador Tecnologias mistas Analisador 

Buffers 

tecnológicos 

Instrumentalismo e 

sinergismo 

Analisador Capacidade de 

experimentar e 

improvisar soluções  

Reator 

Administração  

Coalizão 

dominante 

Marketing e P&D Prospector Solucionadores de 

problema 

Reator 

Planejamento Busca de problema 

e oportunidade / 

perspectiva de 

programas ou 

campanhas 

Prospector De dentro para fora 

/ dominado por 

controles 

Defensor 

Estrutura Staff dominante / 

matriz dominante 

Analisador Funcional / linha de 

autoridade 

Defensor 

Controle Vários métodos / 

cuidadosos cálculos 

de riscos / vendas 

Analisador Centralizado e 

formal / baseado 

em aspectos 

financeiros 

Defensor 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

A avaliação das informações estruturais permite verificar que nenhuma das empresas 

adota completamente determinada tipologia estratégica, mas que, de acordo com as dimensões 

avaliadas, adotam posturas diferentes, não podendo afirmar que adotam uma tipologia 

estratégica pura, mas que indicam a direção com maior tendência.  



 

 

Observa-se que o Caso 1, em algumas circunstâncias, caracteriza-se por uma 

classificação de analisador e prospector, porém, na maioria dos casos, ocupa uma tipologia 

analisadora. Segundo Miles et al. (1978), esse tipo de postura estratégia atua em partes como 

prospector e analisador. Esse tipo de classificação estratégica busca, na maioria dos casos, 

minimizar o risco e maximizar a oportunidade de resultados. A empresa possui uma boa 

capacidade adaptativa frente aos novos desafios.  

No Caso 2, observa-se uma composição de posturas defensoras, analisadoras e reatoras. 

Porém, percebe-se uma adoção de práticas mais criteriosas de gestão em relação aos 

empreendimentos, buscando manter um estilo de atuação caracterizada como defensora. Miles 

et al. (1978) enfatizam que empresas defensoras dificilmente se arriscam e atuam em um 

determinado nicho de mercado estável, o que lhes proporciona maior segurança de espaço. Uma 

outra característica que classifica esse tipo de estratégia é a forma agressiva frente seus 

concorrentes, porém são incapazes de responder a uma mudança significativa. 

Em síntese, conclui-se que a adoção de uma tipologia estratégica da organização 

impacta em suas operações, bem como na forma de desenvolvimento das atividades 

operacionais com vista aos objetivos e metas da organização. O Caso 1 possui clareza sobre o 

produto vendido e busca constantemente novas tecnologias aplicáveis no mercado, adequando-

as a sua região e clientes, demonstrando que essa forma de ação tem surtido os efeitos desejados 

a sua organização. Porém, no que tange a criar novos produtos, a empresa é receosa e busca em 

concorrentes nacionais e internacionais o resultado antes de aplicar em sua organização, o que 

a caracteriza como analisadora. 

Para o Caso 2, de porte organizacional menor que o Caso 1, as metodologias estratégicas 

aplicadas não são claras, evidenciou-se que o Diretor Geral centraliza informações de cunho 

estratégico dos departamentos, dificultando o entendimento dos subordinados sobre a melhor 

maneira de executar suas tarefas. Relatos dos entrevistados demonstram que essa falta de 

clareza prejudica as operações e mantém a empresa no estágio atual, comprometendo seu 

crescimento. Em contrapartida, os riscos associados ao tamanho da organização são reduzidos, 

já que o tomador tem conhecimento sobre as atividades desempenhadas por sua equipe. A forma 

de trabalhar em um nicho específico a caracteriza como uma tipologia estratégica defensora.  

Na sequência, para conhecer os aspectos relacionados ao fator contingencial estrutura, 

solicitou-se aos entrevistados que explanassem sobre a maneira como a organização está 

estruturada. Um dos entrevistados do Caso 1 afirmou que, até alguns anos, a organização era 

centralizada, dotada de uma estrutura rígida e com poucas gerências. Porém, nos últimos anos 

a organização tem adotado uma metodologia diferente, pois seus negócios tiveram uma 

considerável ampliação. Assim, instituiu o Conselho de Administração e Diretor Presidente, 

ligados a este quatro Diretorias, desenvolvendo uma estrutura mecanicista. O desenho da 

estrutura organizacional é apresentado na Figura 2. 

 



 

 

Figura 2 – Estrutura hierárquica organizacional na empresa Caso 1

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Cabe destacar que o Caso 1 possui uma estrutura organizacional de modo staff a qual 

possui diversas subordinações e departamentos para realização das atividades, geridas por um 

Diretor que realiza as tomadas de decisões de cada departamento. Constatou-se que a estrutura 

organizacional do Caso 1 permite integralização das informações entre as áreas, gerando maior 

conhecimento sobre as ações e o impacto que determinadas escolhas estratégicas têm sobre a 

empresa como um todo, e não apenas sobre um departamento. Essa forma de constituição 

estrutural facilita a alocação de recursos e também monitoramento sobre as atividades de toda 

organização, bem como, integra os responsáveis, fator que contribui para a criação de 

estratégias mais adequadas para o grupo. 

No Caso 2 a organização possui apenas um Diretor Geral, que é o proprietário da 

empresa, além de seis coordenações que ajudam no processo administrativo e operacional. A 

empresa conta, ainda, com apoio comercial terceirizado, conforme apresentado na Figura 3.  

 
Figura 3 – Estrutura hierárquica organizacional na empresa Caso 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 



 

 

A baixa formalização das tarefas, bem como a centralização de poder, leva a crer que o 

Caso 2 possui uma estrutura de organização orgânica. O modelo estrutural orgânico utilizado 

pelo Caso 2 pode estar ocasionando problemas de individualização entre os departamentos, pois 

não existe um responsável pelas atividades, deixando os entrevistados inseguros no que tange 

a qual direção seguir. Alguns reclamaram que não sabem quais ações tomar, pois não enxergam 

o caminho que a empresa busca seguir, o que dificulta as tarefas. Percebe-se que a estrutura 

orgânica, em estudos, não é considerada menos adequada, porém na empresa estudada o que 

falta é compartilhamento das informações, reuniões de estabelecimento de diretrizes e 

direcionamento, para que mesmo sem um responsável de controle, os departamentos caminhem 

na mesma direção, de forma a facilitar o desenvolvimento das atividades. O que gera esse tipo 

de estrutura é a forma de como as estratégias são criadas. 

Sendo assim, percebe-se que as empresas estudadas adotam diferentes tipos de estrutura 

para realização de suas atividades e alcance de seus objetivos. Em ambas organizações os 

respondentes alegaram alguns conflitos sobre essa questão. Alguns entrevistados ainda, 

demonstram certas restrições quanto à forma estrutural, mas entendem que a burocratização 

resulta em benefícios no geral, enquanto outros simplesmente não concordam. 

Quando questionados sobre a eficiência dos sistemas utilizados pelas empresas para 

realizar a análise do fator contingencial tecnologia, os entrevistados emitiram opiniões 

divergentes. No Caso 1, a maioria concorda que o uso tecnológico empregado na organização 

atende suas necessidades informacionais. Um dos entrevistados concorda em parte, alegando a 

obsolescência rápida desses tipos de tecnologias, afirmando ainda a necessidade da empresa se 

adaptar as novas mudanças ocorridas. 

Para o Caso 2 a maioria concorda sobre aspectos negativos das tecnologias utilizadas. 

Apenas um entrevistado afirmou que há a utilização de bons sistemas na empresa. Constatou-

se que a empresa não utiliza um software específico, o que retarda as ações, pois os processos 

e relatórios são feitos de forma manual.  

 Os resultados demonstram uma disparidade entre os resultados evidenciados: o Caso 1 

faz uso de tecnologias e sistemas sofisticados, enquanto a empresa Caso 2 utiliza métodos 

tradicionais, muitas vezes manuais, para execução de suas atividades, esse modelo utilizado 

pode gerar diversos impactos para a organização e, de acordo com os entrevistados, não 

comporta suas necessidades. 

4.2 Análise das Práticas de Gestão dos Riscos 

Para analisar as práticas de gestão de riscos nas empresas investigadas optou-se por 

estudar quais as técnicas e ferramentas utilizadas para a identificação, avaliação, resposta e 

comunicação dos riscos, pois de acordo com Ibarrondo-Dávila et al. (2015) o gerenciamento 

das informações relacionadas a fatores de riscos é uma ferramenta de controle, pois não focaliza 

apenas os riscos associados ao desenvolvimento das atividades, também contribui no que tange 

ao repasse de informações às partes interessadas, que precisam saber quais riscos a empresa 

está exposta. Quando os riscos são gerenciados de forma conjunta há a possibilidade de gestão 

sistemática das contingências do ambiente, pois ajuda no processo de geração de informação e 

também na adoção de medidas estratégicas de resposta aos riscos inerentes as atividades 

(Jacomossi et al., 2015). 

O Quadro 4 que demonstra as principais informações sobre as quatro categorias de 

análise (identificação, avaliação, resposta e comunicação dos riscos): 

 
 



 

 

Quadro 4 – Sintetização de análise sobre a identificação, avaliação, resposta e comunicação dos riscos nas 

empresas objeto de estudo 

Categoria de 

análise Caso 1 Caso 2 

Identificação 

dos Riscos 

A ferramenta mais conhecida e utilizada pelo Caso 1 

são análise de eventos passados, análise de SWOT 

(pontos fortes e fracos; ameaças e oportunidades), 

auditoria e inspeção e check list. Já a ferramenta 

menos utilizada foi o mapeamento das áreas de 

riscos. 

As formas de identificação dos riscos 

mais utilizadas pela empresa foram 

citadas apenas Auditoria e Inspeção e 

check list. Cabe ressaltar que essas 

ferramentas não são utilizadas em todos 

os departamentos. 

Avaliação dos 

Riscos 

Dos doze métodos de avaliação de riscos 

mencionados, apenas três são utilizados, são eles 

Comparação com Referências de Mercado 

(Benchmarking), Análise de cenários e Pesquisa de 

mercado e desenvolvimento. Cabe destacar, ainda, 

que esses foram os mecanismos mais utilizados pela 

empresa, mas não por todos os entrevistados. 

Apenas por metade dos entrevistados 

utiliza os métodos de Probabilidade e 

impacto de ocorrência e Custo-Benefício 

e risco-benefício. Salienta-se que alguns 

dos entrevistados alegam não utilizar 

nenhuma das ferramentas de avaliação 

dos riscos. 

Resposta dos 

Riscos 

Respondem com maior ênfase para os riscos 

operacionais e  de imagem. 

Respondem com maior ênfase aos riscos 

operacionais e de imagem.  

Comunicação 

dos Riscos 

Ocorre com frequência. Não ocorre. 

Legenda: Para análise da identificação dos riscos questionou-se sobre as ferramentas: análise de eventos passados, 

análise de fluxos de processos, análise de SWOT, análise de tendências, auditoria e inspeção, check list, entrevistas 

com funcionários e partes interessadas, mapear as áreas de riscos. 

Para análise da avaliação dos riscos questionou-se aos entrevistados sobre as ferramentas: benchmarking, 

probabilidade e impacto de ocorrência, custo-benefício e risco-benefício, medições de sensibilidade, testes de 

estresse, análise de cenários, inferências estatísticas, pacotes de software, análise de efeitos e modos de falha, 

pesquisa de mercado e desenvolvimento, medidas de tendência central e dispersão, método Delphi e percentual de 

utilização e conhecimento. 

 

No que concerne aos métodos de avaliação de riscos, constatou-se que os entrevistados 

o conhecem, mas utilizam em pouca escala. Por sua vez, no que tange às metodologias de 

identificação e avaliação de riscos, percebeu-se haver pouca maturidade nas analisadas. Essas 

poderiam, inclusive, ser desenvolvidas e aprimoradas de acordo com a realidade de cada 

organização, para que os objetivos fossem alcançados de forma mais eficiente, bem como a 

utilização de seus recursos. 

Especificamente em relação aos acidentes de trabalho, recorrentes no segmento de 

construção civil, os entrevistados acreditam que, comparativamente aos concorrentes, possuam 

baixa frequência e baixa severidade de acidentes de trabalho. Declararam também, que os 

baixos índices de acidente de trabalho proporcionam uma imagem positiva, ser cumpridora de 

leis e regulamentos trabalhistas, na percepção dos respondentes influencia a escolha de seus 

clientes. 

No que se refere a comunicação dos riscos, infere-se que o Caso 1, por realizar ações de 

respostas aos riscos de forma integrada tende a executar as atividades de maneira mais seguras, 

com a supervisão e a aprovação dos responsáveis de cada área. Pode-se constatar, a partir dos 

resultados, que a problemas de comunicação entre os membros da organização, em especial em 

relação aos riscos, dificulta o alinhamento entre os objetivos da organização as atividades. 

4.3 Relação entre os Fatores Contingenciais e as Práticas de Gestão de Riscos 

Ao analisar a influência dos fatores contingenciais nas práticas de gestão de risco, 

constatou-se que alguns aspectos apresentam diferença de percepções entre os gestores, isso se 



 

 

deve principalmente ao fato de que os fatores contingenciais podem impactar de maneira 

diferente a realização das atividades de um determinado setor, comparativamente a outro. Sendo 

assim, a percepção de risco relacionado a um determinado fator contingencial pode variar entre 

os membros da organização. 

A empresa Caso 1 realiza reuniões para nivelar as estratégias ao ponto de que a ação 

executada seja a mais eficiente para a organização e reduza os possíveis impactos negativos 

sobre os departamentos. Essa estratégia demonstra que a empresa possui aspectos da gestão de 

riscos integrado aos seus processos. Para a empresa Caso 2, a gestão integrada de informação 

parece não ser utilizada. Isso pode ser explicado pela sua estrutura organizacional, na qual 

apenas o diretor geral possui domínio sobre as ações estratégicas da organização. O porte pode 

ser favorável para isso, porém, considerando que a empresa tem o dobro de tempo de atuação 

que o Caso 1, infere-se que a centralização da tomada de decisão pode ser um elemento que 

mantém a empresa nesse porte. 

No que tange às incertezas da empresa Caso 1, os entrevistados alegam como aspectos 

externos mais incertos o governo e clientes. Para a empresa Caso 2, o maior gerador de incerteza 

são os clientes. Em relação ao governo, os entrevistados do Caso 1 destacam as dificuldades 

em se relacionar com órgãos públicos, e porque a maior parte das ações são realizadas fora da 

empresa, enfatizando que não detêm controle sobre a agilidade dos processos para a liberação 

de novos empreendimentos, porém para minimizar os efeitos criaram o Departamento Jurídico 

que, dentre outras atribuições, é responsável pelos processos relacionados e monitora as 

necessidades e cumprimento legais da organização. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo objetivou analisar como os fatores contingenciais ambiente, estratégia, 

estrutura e tecnologia influenciam as práticas de gestão de risco adotadas por empresas do 

segmento de construção civil. Em relação a análise dos fatores contingenciais estudados 

(ambiente, estratégia, estrutura e tecnologia) percebeu-se que, de modo geral, o ambiente 

externo é caracterizado como a variável que gera maior incerteza para a gestão, esse fator 

inclusive já foi detectado por outras pesquisas, mas observando em outros segmentos 

econômicos. Sobre esse aspecto, para a empresa Caso 1, constatou-se que a forma de atuação 

dos órgãos reguladores e fiscalizadores provocam diversas dúvidas quanto à maneira de 

gerenciar os riscos organizacionais, pois esse ramo de atuação pode gerar danos materiais e 

imateriais relevantes ao homem e ao meio ambiente, razão pela qual essas empresas são 

intensamente monitoradas e fiscalizadas.  

Outro fator do ambiente, que gera incertezas para ambas empresas investigadas, são os 

clientes, declarados como mais exigentes. No entanto, a estratégia utilizada para gerenciá-los 

se difere entre as organizações pesquisadas. A empresa Caso 1 minimiza os riscos por meio de 

investimento em qualidade de seus produtos, realizando empreendimentos altamente 

sofisticados, além de pesquisas de satisfação. No Caso 2, a empresa se atenta aos custos, 

oferecendo um empreendimento diferenciado a um preço que seu cliente pode arcar, além do 

atendimento rápido e ágil quando o cliente solicita mudanças estruturais em seu imóvel, por ser 

o Diretor Geral que resolve essas questões. 

Os demais fatores contingenciais também remetem a diferentes práticas de 

gerenciamento de riscos. Os riscos mais relevantes, para as organizações estudadas, são os 

riscos de imagem e operacionais, o que foi contraditório, visto que o ambiente é o fator 

contingencial mais impactante para as empresas investigadas. Constatou-se, ainda, que o maior 

investimento relacionado ao gerenciamento dos riscos é destinado à redução da exposição a tais 

riscos que, de acordo com os entrevistados, pode influenciar a venda de seus empreendimentos 



 

 

e a continuidade da organização. Disso decorre o fato de ambas as empresas possuírem sistemas 

informatizados de gestão de obras considerados pelos respondentes como adequados às 

necessidades organizacionais.  

Em relação a percepção dos gestores quanto o gerenciamento dos riscos, percebeu-se 

que há forte influência sobre métodos e técnicas de gerenciamento de riscos, porém, nenhuma 

das empresas investigadas possui um setor específico de identificação, avaliação e respostas 

aos riscos, o que pode resultar na ineficiência de sua gestão, dada a reduzida abrangência de 

categorias de riscos sistematicamente gerenciadas. Embora nenhuma das empresas tenha uma 

gestão integrada de risco, alguns elementos estão mais bem desenvolvidos na empresa Caso 1, 

nomeadamente a resposta e a comunicação dos riscos. 

Conclui-se que, por mais impactantes que sejam os outros riscos estudados, nas 

empresas analisadas, sua gestão é visualizada como um custo, porém quanto se trata dos riscos 

operacionais ou de imagem é observado de maneira diferente. São eles, atribuídos a imagem da 

organização, credibilidade ou mesmo confiança. Assim, as empresas aplicam recursos como 

uma forma de investimento, principalmente no que se refere a saúde de seus colaboradores. 

Constatou-se que a priorização da gestão de riscos operacionais e de imagem decorre dos fatores 

contingenciais ambiente (em decorrência das especificidades regulatórias do setor e clientes), 

estratégia (em particular pela delimitação do mercado de atuação), estrutura (pela 

descentralização) e tecnologia (processos internos organizacionais). 

As implicações dos achados demonstram a importância da aplicação de gerenciamento 

de riscos de forma integrada, já que para que o resultado final que é o empreendimento, há 

necessidade de uma série de informações que concretizam a viabilidade econômica da 

construção. Sendo assim, a pesquisa evidencia que no segmento estudado boas práticas de 

gestão de riscos são necessárias não somente para um bom resultado final (construção de 

empreendimentos) mas, na constituição de uma boa imagem ao cliente.   

REFERÊNCIAS 

Akinci, B., & Fischer, M. (1998). Factors affecting contractors' risk of cost overburden. Journal 

of Management in Engineering, 14 (1), 67-76.  

Almeida, M. G. M., & El Hajj, Z. S. (1997). Mensuração e avaliação do ativo: uma revisão 

conceitual e uma abordagem do goodwill e do ativo intelectual. Caderno de Estudos, (16), 01-

16.  

Arnold, V., Benford, T., Canada, J., & Sutton, S. G. (2011). The role of strategic enterprise risk 

management and organizational flexibility in easing new regulatory compliance. International 

Journal of accounting information systems, 12 (3), 171-188.  

Bechor, T., Neumann, S., Zviran, M., & Glezer, C. (2010). A contingency model for estimating 

success of strategic information systems planning. Information & Management, 47 (1), 17-29. 

Chenhall, R. H. (2003). Management control systems design within its organizational context: 

findings from contingency-based research and directions for the future. Accounting, 

organizations and society, 28 (2), 127-168.  

Chenhall, R. H. (2006). Theorizing contingencies in management control systems 

research. Handbooks of management accounting research, 1, 163-205.  

Child, J. (1972). Organizational structure, environment and performance: The role of strategic 

choice. Sociology, 6 (1), 1-22. 

Clarke, C. J., & Varma, S. (1999). Strategic risk management: the new competitive edge. Long 

Range Planning, 32 (4), 414-424. 

Collier, P. M., Berry, A. J., & Burke, G. T. (2007). Risk and management accounting: best 

practice guidelines for enterprise-wide internal control procedures. Elsevier, 2 (11).  



 

 

Daft, R. L., & Weick, K. E. (2005). Por um modelo de organização concebido como sistema 

interpretativo. RAE-Revista de Administração de Empresas, 45 (4), 73-86. 

Donaldson, L. (1984). Explaining structural change in organisations: Contingency determinism 

or contingency fit. Australian Journal of Management, 9 (2), 15-24.  

Duncan, R. B. (1972). Characteristics of organizational environments and perceived 

environmental uncertainty. Administrative science quarterly, 17 (3), 313-327.  

Gerdin, J. (2005). Management accounting system design in manufacturing departments: an 

empirical investigation using a multiple contingencies approach. Accounting, Organizations 

and Society, 30 (2), 99-126.  

Gordon, L. A., & Narayanan, V. K. (1984). Management accounting systems, perceived 

environmental uncertainty and organization structure: an empirical investigation. Accounting, 

Organizations and Society, 9 (1), 33-47. 

Govindarajan, V. (1984). Appropriateness of accounting data in performance evaluation: an 

empirical examination of environmental uncertainty as an intervening variable. Accounting, 

Organizations and Society, 9 (2), 125-135. 

Gupta, A. K., & Govindarajan, V. (1984). Build, hold, harvest: Converting strategic intentions 

into reality. Journal of Business Strategy, 4 (3), 34-47. 

Haldma, T., & Lääts, K. (2002). Contingencies influencing the management accounting 

practices of Estonian manufacturing companies. Management Accounting Research, 13 (4), 

379-400.  

Hernandez-Ortega, B., Serrano-Cinca, C., & Gomez-Meneses, F. (2014). The firm's 

continuance intentions to use inter-organizational ICTs: The influence of contingency factors 

and perceptions. Information & Management, 51 (6), 747-761.  

Hoyt, R. E., & Liebenberg, A. P. (2011). The value of enterprise risk management. Journal of 

risk and insurance, 78 (4), 795-822. 

Hyvönen, J. (2007). Strategy, performance measurement techniques and information 

technology of the firm and their links to organizational performance. Management Accounting 

Research, 18 (3), 343-366.  

Ibarrondo-Dávila, M. P., López-Alonso, M., & Rubio-Gámez, M. C. (2015). Managerial 

accounting for safety management. The case of a Spanish construction company. Safety 

science, 79 (1), 116-125.  

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013). Pesquisa Anual da Indústria da 

Construção Civil. Rio de Janeiro, 23 (1), 1-88.  

Jackson, B. J. (2010). Construction management JumpStart: the best first step toward a career 

in construction management. John Wiley & Sons. 

Jacomossi, F. A., Guidini, A. A., & Cunha, P. R. (2015). Comitê de auditoria e a evidenciação 

de riscos corporativos em empresas da construção civil listadas na BM&FBOVESPA. Anais do 

XVIII Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações Internacionais, São 

Paulo, SP. 

Kalchschmidt, M. (2012). Best practices in demand forecasting: Tests of universalistic, 

contingency and configurational theories. International journal of production economics, 140 

(2), 782-793.  

Kikwasi, G. (2013). Causes and effects of delays and disruptions in construction projects in 

Tanzania. In Australasian Journal of Construction Economics and Building-Conference Series, 

1 (2), 52-59. 

Lam, J. (2006). Managing risk across the enterprise: Challenges and benefits. Risk 

Management. A Modern Perspective. London: Elsevier, 3-19. 



 

 

Lawrence, P. R., & Lorsch, J. W. (1967). Differentiation and integration in complex 

organizations. Administrative science quarterly, 1 (1), 1-47.  

Lingard, H., & Rowlinson, S. M. (2005). Occupational health and safety in construction project 

management. Taylor & Francis. 

Löfsten, H., & Lindelöf, P. (2005). Environmental hostility, strategic orientation and the 

importance of management accounting—an empirical analysis of new technology-based 

firms. Technovation, 25 (7), 725-738. 

Matos, A. (2013). Análise e gestão de risco na internacionalização de empresas do sector da 

construção. Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, Portugal. 

Miles, R. E., Snow, C. C., Meyer, A. D., & Coleman, H. J. (1978). Organizational strategy, 

structure, and process. Academy of management review, 3 (3), 546-562. 

Miller, K. D. (1992). A framework for integrated risk management in international 

business. Journal of international business studies, 23 (2), 311-331. 

Nasrallah, W. F., & Qawasmeh, S. J. (2009). Comparing multi-dimensional contingency fit to 

financial performance of organizations. European journal of operational research, 194 (3), 

911-921. 

Otley, D. T. (1980). The contingency theory of management accounting: achievement and 

prognosis. Accounting, Organizations and society, 5 (4), 413-428. 

Pesämaa, O., Eriksson, P. E., & Hair, J. F. (2009). Validating a model of cooperative 

procurement in the construction industry. International Journal of Project Management, 27 (6), 

552-559.  

Rodríguez-Garzón, I., Martínez-Fiestas, M., Delgado-Padial, A., & Lucas-Ruiz, V. (2016). An 

Exploratory Analysis of Perceived Risk among Construction Workers in Three Spanish-

Speaking Countries. Journal of Construction Engineering and Management, 18 (1), 343-366.  

Tang, W., Qiang, M., Duffield, C. F., Young, D. M., & Lu, Y. (2007). Risk management in the 

Chinese construction industry. Journal of construction engineering and management, 133 (12), 

944-956. 

Warszawski, A. (1994). Current trends in the operation of building-construction 

companies. International Journal of Project Management, 12 (4), 261-268.  

Waterhouse, J. H., & Tiessen, P. (1978). A contingency framework for management accounting 

systems research. Accounting, Organizations and Society, 3 (1), 65-76.  

Zhao, X., Hwang, B. G., & Low, S. P. (2013). Critical success factors for enterprise risk 

management in Chinese construction companies. Construction Management and 

Economics, 31 (12), 1199-1214. 

Zou, P. X., Chen, Y., & Chan, T. Y. (2009). Understanding and improving your risk 

management capability: Assessment model for construction organizations. Journal of 

Construction Engineering and Management, 136 (8), 854-863. 

 


