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1. PROBLEMA, OBJETIVOS E QUESTÃO DE PESQUISA 

 

A literatura sobre difusão mostra que a partir da concepção de uma prática, esta pode 

ser adotada com ou sem modificação. Isto ocorre porque as práticas podem ser disseminadas 

dentro da própria empresa e, para além dela, para outras empresas ao redor do mundo. Quando 

uma empresa adota uma prática específica e a modifica de acordo com sua realidade, temos o 

processo de contextualização da prática. Por consequência, quando uma empresa decide adotar 

práticas padrões para todas as suas subsidiárias, as suas filiais também podem incorrer em um 

novo processo de contextualização, tratado como recontextualização (Värlander, Hinds, 

Thomasin, Pearce & Altman, 2016).  

Nesse contexto, estudos visam explicar e entender como organizações implantam uma 

prática gerencial específica, e como eles fazem isso (Ax & Bjornenak, 2007). Neste contexto 

os acadêmicos dedicam-se a estudar o processo de adaptação de práticas em dois estágios 

diferentes: o primeiro na adoção de uma determinada prática em uma determinada organização 

e o segundo na transferência/difusão dessa prática para as filiais ou outras empresas.  

Nesse sentido, o objetivo da tese é explicar como as práticas de contabilidade gerencial, 

são modificadas no processo de transferência e adaptação para outros contextos institucionais 

e organizacionais, especialmente em países emergentes (no caso, Brasil). Como consequência, 

esta tese procura explorar os principais fatores que influenciaram a dinâmica do processo de 

adaptação/recontextualização na contabilidade gerencial e as estratégias institucionais 

empregadas pela empresa multinacional. 

Por possuir o objetivo de explicar como um Sistema de Controle Gerencial de uma 

Empresa Multinacional de um país desenvolvido é moldado no processo de 

(re)contextualização em um mercado emergente, na Tese buscar-se-á responder o seguinte 

questionamento: Como as práticas de contabilidade gerencial são (re)contextualizadas no 

processo de transferência e adaptação para empresas subsidiárias? 

 

2. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Devido ao Brasil ser um mercado emergente, ele se difere dos países desenvolvidos em 

dimensões sociais, culturais, políticas e econômicas. Dessa forma, há grandes diferenças desses 

outros países tradicionalmente estudados e também existem desafios peculiares para conduzir 

os negócios em seu ambiente (Bhimani, 2007). Compreender essas diferenças e também 

semelhanças entre esses contextos é um passo importante para entender como as organizações 

podem estrategicamente gerenciar/adotar/alterar/reestruturar alguns aspectos de seu ambiente 

institucional para obter ou manter vantagem competitiva (Marquis & Raynard, 2015). 

Assim, existe um grande interesse em compreender a complexidade da interação entre 

as lógicas competitivas de diferentes contextos organizacionais (por exemplo, macro-

fundamentos das lógicas institucionais como dimensões da cultura nacional, economia e 

política), a adoção de estratégias institucionais (por exemplo, estruturas e estratégias socio-
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culturais) e o papel de agente-chave (por exemplo, micro-fundamentos de lógicas institucionais 

tais como agência social e empreendedorismo institucional) que influenciaram o processo de 

(re)contextualização do Sistema de Controle Gerencial (Thornton, Lounsbury & Ocasio, 2012; 

Marquis & Raynard, 2015). 

 

3. LIMITAÇÕES E DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Em virtude do objetivo da pesquisa, buscar-se-á estudar empresas subsidiárias de 

empresas multinacionais de grande porte de origem estrangeira, ou cujos seus controles 

acionários sejam de empresas estrangeiras. Por razões de viabilidade geográfica e de custos, 

inicialmente as empresas a serem estudadas no estudo multicasos serão as filiais pernambucanas 

das empresas estrangeiras. Em levantamento prévio, até então, foram identificdas 22  empresas 

com as características desejadas.  

Como limitação, aponta-se que é uma pesquisa de natureza qualitativa não 

possibilitando assim generalizações estatísticas dos achados, uma vez que a seleção das 

empresas respondentes estará restrita à área geográfica e também à autorização das empresas 

em participar da pesquisa. Contudo, apesar dessa limitação, o foco desta opção metodológica 

está na riqueza dos dados e na possibilidade de generalização teórica. 

 

4. LITERATURA ESSENCIAL  

 

O processo de difusão de inovações está associado a duas explicações: explicação 

racional e explicação social, porém a primeira é a perspectiva dominante na literatura sobre 

difusão de inovações (Rogers, 1995; Sturdy, 2004). Ela possui suas bases na literatura 

econômica, onde as pessoas são agentes dotados de racionalidade e tomam decisões eficientes. 

Dessa forma, os entes que adotam novas práticas são tratados como atores racionais que tomam 

decisões eficientes em busca de benefícios econômicos para a organização.  

Por outro lado, a explicação social é mais eclética e intimamente associada com uma 

perspectiva sociológica e com foco na inserção social dos atores. Os modelos  mais populares 

dessa linha são: (i) fad and fashion (moda e modismo) (Abrahamson, 1996), que explica o 

processo de difusão com a suposição que a adoção de uma prática organizacional é determinada 

pela pressão para imitar outras organizações, e (ii) a perspectiva institucional (Sturdy, 2004), 

que estabelece que as organizações que atuam num mesmo ambiente adotam práticas similares, 

ou seja, as organizações não adotam e adaptam novas práticas apenas em função de pressões 

técnicas, mas também em função das expectativas sociais, o que gera o chamado ‘isomorfismo 

institucional’ (Boxenbaum & Jonsson, 2008).  

Modelos que buscam a integração das perspectivas tanto racional quanto sociológica 

mostram que os pioneiros buscam ganhos de eficiência enquanto os seguidores buscam ganhos 

sociais e legitimidade (Kennedy & Fiss, 2009). De acordo com esse modelo, a prática é 

introduzida com o intuito de buscar ganhos de eficiência, então após a institucionalização e a 

adoção da prática a busca pela eficiência cessa. Contudo, tal modelo é criticado por segregar a 

lógica econômica e a lógica social (Lounsbury, 2008).  

De fato, essa diversidade de modelos possibilita o entendimento do processo de difusão 

de práticas e têm colaborado para isso. Porém, os estudos tendem a utilizar uma perspectiva em 

detrimento da outra: o modelo racional enfatiza os aspectos técnicos e de eficiência da adoção 

da nova prática; a perspectiva sociológica enfatiza os aspectos culturais e sociais da adoção da 

nova prática. Todavia, essas perspectivas não são dicotômicas, sendo assim capazes de explicar 

a difusão em diferentes condições (Kennedy & Fiss, 2009). Nessas perspectivas, as práticas são 

vistas como imutáveis, onde as organizações são passivas e que as empresas apenas aceitarão 

ou rejeitarão a nova prática (Rogers, 1995; Burkert & Lueg, 2013). Ansari, Fiss& Zajac (2010) 



destacam que essa visão levou a uma relativa negligência de atenção teórica para a prática no 

nível organizacional, com pouca atenção às questões de adaptação e variedade interna na 

difusão da prática 

Como consequência, essa literatura não investiga de forma compreensiva o que ocorre 

com a prática implementada durante e após a adoção da mesma. Assim, Canato Rayasi & 

Phillips (2013) esclarecem que a implementação de uma prática pode exigir adaptações tanto 

na prática, quanto na cultura organizacional ao mesmo tempo. Em contrapartida, Barros e 

Wanderley (2016) identificaram que um padrão específico de adaptação dependerá do ajuste 

entre as características técnica, cultural e política da prática implementada e as características 

da empresa. 

Embora seja um campo de investigação recente, estão surgindo estudos que começam a 

esclarecer a dinâmica de como ocorre a adaptação na transferência transnacional de práticas 

(Värlander et al., 2016). Até o momento, os pesquisadores têm explorado o significado da 

dualidade institucional para as organizações e suas subsidiárias, sugerindo que, como resultado, 

a adoção de práticas pode ser cerimonial (Kostova& Roth, 2002) ou hibridizada (Ferner, 

Edwards & Tempel, 2011) em vez de refletir o pleno cumprimento e internalização (Winter, 

Szulanski & Ringov, 2012).  

Nesse sentido, as práticas estão sujeitas a tradução ou edição (Morris & Lancaster, 

2006), glocalização (Gond & Boxenbaum, 2013), recontextualização (Brannen, 2004) e a 

adaptação (Ansari et al., 2010; Canato et al., 2013), que sugerem que à medida que as práticas 

são transferidas para novos contextos geográficos, assumirão novos significados e irão adquirir 

elementos característicos do novo ambiente anfitrião (Ferner et al., 2011). 

Em suma, estudos que examinam a transferência transnacional de práticas estabelecem 

o papel crítico da adaptação e esclarecem os fatores que afetam a adaptação, bem como como 

ela pode ser gerenciada. Apesar desses avanços, nossa compreensão de como as adaptações 

ocorrem, especialmente no nível intraorganizacional, e os processos micro-nível envolvidos 

permanecem limitados. Em particular, sabe-se pouco sobre como aqueles que os promulgam 

fazem sentido das práticas provenientes de locais de empresas no exterior. Pesquisas recentes 

empregaram a ideia de lógicas institucionais para descrever como as pessoas e organizações 

dão sentido e importam ideias e práticas. As primeiras evidências de pesquisas existentes 

sugerem que as lógicas institucionais podem esclarecer o processo de como as práticas são 

transferidas globalmente. 

Nesse contexto, estudos têm estabelecido que as ações organizacionais são influenciadas 

por lógicas potencialmente concorrentes e muitas organizações enfrentam uma complexidade 

duradoura em que, ao invés de uma lógica dominante ganhar, múltiplas lógicas coexistem por 

longos períodos (Greenwood et al., 2011). Värlander et al., (2016) argumentam que diversas 

recontextualizações das práticas em diversos locais podem ser vistas como manifestações de 

constelações de lógicas diferentes, que os atores se apropriaram.  

 

5. MÉTODO 

 

Para atingir o objetivo da tese, propõe-se o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa 

por meio de uma abordagem alternativa baseada numa perspectiva interpretativa para apoiar a 

análise do processo de (re)contextualização e adaptação de práticas de contabilidade gerencial. 

Levando o exposto em consideração, o método de pesquisa adotado nesta tese será o estudo de 

caso, mais precisamente o de casos múltiplos, pelas seguintes razões: (i) "considera os aspectos 

históricos, sociais, econômicos e organizacionais do fenômeno em questão" (Yin, 2014); 

permite a análise de fatores exógenos e endógenos; e (iii) adota uma visão holística para 

entender o processo de mudança(Berry & Otlay, 2004, Tsamenyi, Cullen & Gonzalez, 2006). 



Nesta tese, tem-se a intenção de realizar um estudo multicasos uma vez que o estudo de 

multicasos se mostra conveniente na identificação de fatores comuns a todos os casos no grupo 

escolhido; fatores não-comuns a todos, mas apenas a alguns; e fatores únicos em caso específico 

Boyd & Westfall (1987). Apesar disso, neste tipo de estudo não há a "[...] necessidade de 

perseguir objetivos de natureza comparativa, o pesquisador pode ter a possibilidade de estudar 

dois ou mais sujeitos, organizações etc." (Triviños (1987, p.136). Desta forma, busca-se retratar 

a realidade de forma mais completa e profunda.  

 

6. CONTRIBUIÇÃO E IMPACTO ESPERADO 

 

Esta tese busca expandir a literatura existente sobre a adaptação das práticas 

contabilidade gerencial, focando nos efeitos das lógicas a nível macro sobre o processo de 

adaptação no nível interorganizacional. Objetiva-se fornecer evidências empíricas que mostram 

que a adaptação de práticas (em termo de similaridade e extensão) é influenciada pelo desajuste 

entre a lógica institucional dominante embutida na organização e a lógica institucional embutida 

na prática difundida. Desta forma, Mostraremos que as lógicas institucionais são fatores cruciais 

no processo de adaptação prática.  

Adicionalmente, do ponto de vista teórico, buscar-se-á discutir e compreender a 

complexidade da interação entre as lógicas concorrentes em diferentes contextos 

organizacionais e o papel dos agentes-chaves na adoção de estratégias institucionais que 

influenciam o processo de (re)contextualização das práticas de contabilidade gerencial. 

Além disso, espera-se que com esta pesquisa, sejam identificados como os fatores 

político-econômicos e socioculturais, que permeiam as organizações, influenciam na 

recontextualização de práticas padronizadas adotadas pelas matrizes. Destacando como ocorre 

o processo de transferência e adaptação da prática;o que ocorre na reinvenção das práticas; e o 

que ocorre com seu(s) significado(s) e estrutura(s). 

Desta forma, do ponto de vista prático, buscar-se-á o desenvolvimento de um modelo 

teórico que auxilie o entendimento do processo de (re)contextualização prática e simbólica de 

uma prática. Por conseguinte, esta estrutura visa explicar os mecanismos através dos quais as 

lógicas institucionais conflitantes influenciam os padrões de adaptação da prática a nível 

interorganizacional.  
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