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LUZ, CÂMERA, CONTROLE EM AÇÃO! UM ESTUDO EMPÍRICO SOBRE A
UTILIZAÇÃO INTEGRADA DE SISTEMAS DE CONTROLE GERENCIAL
Resumo: Objetivou-se compreender como os sistemas de controle gerencial são utilizados de
modo integrado e complementar para alinhar comportamentos individuais aos objetivos
organizacionais. Realizou-se estudo de caso interpretativista, baseado no paradigma pósestruturalista. O caso analisado refere-se a uma empresa familiar de grande porte que possui
diversos sistemas de controle gerencial. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas,
observações e pesquisa documental. Os procedimentos analíticos envolveram as codificações
aberta, axial e seletiva, e a criação de mapa cognitivo. Constatou-se a que os controles culturais,
planejamento, controles cibernéticos, remuneração e recompensas e controles administrativos
são utilizados de forma integrada e complementar, para que a organização atinja os seus
objetivos econômicos. Os controles culturais são o principal sistema que orienta a definição e
a utilização dos demais controles, pois os Valores da empresa fazem-se presente em cada
categoria de controle gerencial. Conclui-se que a utilização integrada de toda essa variedade de
sistemas de controle gerencial proporciona controle por meio do alinhamento dos
comportamentos dos indivíduos aos objetivos organizacionais. Nesse sentido, o pacote de SCG
exerce controle de modo que as pessoas tenham a impressão que possuem liberdade para agir,
entretanto, trata-se de uma atuação autorregulada, baseada nos sistemas de controle gerencial,
em que autonomia dos indivíduos é apropriada pela empresa para que os seus objetivos
econômicos sejam atingidos.
Palavras-chave: pacote de sistemas de controle gerencial; comportamento; objetivos
organizacionais; estudo de caso; controladoria.
1 INTRUDUÇÃO
Os sistemas de controle gerencial (SCG) são considerados e pesquisados historicamente
como ferramentas passivas úteis apenas como fontes de informações para a tomada de decisão
(Chenhall, 2007). Tal abordagem caracteriza os controles gerenciais como estruturais,
mecanicistas, fechadas e não reconhece os seus efeitos comportamentais sobre os indivíduos.
Por outro lado, os SCG influenciam pessoas e suas ações (Chenhall, 2007) e estabelecem formas
de agir (Miller, 2001), o que expressa o papel ativo dos SCG (Chenhall, 2007).
Desse modo, entende-se que o controle gerencial envolve assegurar que os
comportamentos dos indivíduos ou outras partes relevantes estejam alinhados aos objetivos
organizacionais (Malmi & Brown, 2008), normalmente objetivos econômicos específicos
(Miller, 2001). Estudos compatíveis com essa visão adotam uma perspectiva integradora em
que se concebe os SCG como um conjunto de controles gerenciais e apontam que as empresas
têm utilizado uma série de SCG concomitantemente (Otley, 1980; Simons, 1995; Abernethy &
Chua, 1996; Alvesson & Kärreman, 2004; Malmi & Brown, 2008; Sandelin, 2008).
O conjunto de SCG pode incluir controles culturais, planejamento, controles cibernéticos,
sistemas de remuneração e recompensa e controles administrativos (Malmi & Brown, 2008).
Assim, diversas formas de controle podem ser utilizadas no mesmo contexto de modo articulado
e complementar em vez de serem subjugadas ou preteridas por uma forma dominante de
controle (Alvesson & Kärreman, 2004). As “formas estruturais de controle” (Alvesson &
Kärreman, 2004, p. 424), também conhecidas como artefatos sociotécnicos de controle
concentram-se em resultados e comportamentos mensuráveis. Contudo, recebem o apoio e são
complementadas por mecanismos socioideológicos de controle (Alvesson & Kärreman, 2004;
Malmi & Brown, 2008), os quais abarcam aspectos culturais e relacionados às lideranças
(Macintosh & Quattrone, 2010). Portanto, atuam de modo sutil e fundamentam o
funcionamento do pacote de SCG (Malmi & Brown, 2008).
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Assim, o controle não é exercido apenas por meio da definição de resultados e
comportamentos desejados, pois existem elementos socioculturais que moldam a experiência
das pessoas nas organizações e servem como base, inclusive, para a definição dos resultados e
comportamentos desejáveis em um contexto organizacional particular (Alvesson & Kärreman,
2004). Ademais, os controles gerenciais atribuem responsabilidades, definem resultados
desejáveis e afetam a conduta dos indivíduos de modo que estes ajam livremente, porém em
consonância com normas econômicas específicas (Miller, 2001).
Tais concepções existem há algumas décadas, sobretudo acerca de vários instrumentos,
técnicas e mecanismos funcionando de maneira integrada, voltados para o controle gerencial
(Otley, 1980). No entanto, pesquisas teóricas e empíricas sobre a associação de diversos
controles são incipientes (Simons, 1995; Abernethy & Chua, 1996; Alvesson & Kärreman,
2004; Malmi & Brown, 2008; Sandelin, 2008; Nascimento, 2011; Bedford & Malmi, 2015;
Moreira & Frezatti, 2019; Oro & Lavarda, 2019). Adicionalmente, observa-se na literatura a
tendência de se investigar sistemas de controle gerencial isoladamente, fato também destacado
por Malmi e Brown (2008) e Bedford e Malmi (2015). Conforme os autores, os sistemas de
controle gerencial não operam isoladamente, fazem parte de um contexto mais amplo e,
normalmente, a utilização de controles específicos se relaciona a um conjunto de SCG.
Diante dessas reflexões sobre a longevidade da literatura de sistemas de controle gerencial
como um pacote, a pouca representatividade de estudos que abordem a utilização integrada de
SCG, o controle como direcionador de comportamentos compatíveis aos interesses
organizacionais e a variedade de categorias de SCG que podem ser utilizadas de modo
complementar, apresenta-se a seguinte questão de pesquisa: Como os sistemas de controle
gerencial são utilizados de modo integrado e complementar para direcionar os comportamentos
individuais aos objetivos organizacionais? Com o intuito de responder a esta questão, objetivouse compreender como os sistemas de controle gerencial são utilizados de modo integrado e
complementar para alinhar comportamentos individuais aos objetivos organizacionais.
Para tanto, por meio de um estudo de caso (Stake, 1995), investigou-se o contexto de uma
empresa de grande porte, sociedade limitada familiar, fundada há mais de 50 anos, integrante
do ranking das Maiores e Melhores e que utiliza diversos tipos de SCG concomitantemente. A
abordagem de Stake (1995) tem orientação interpretativista, permite a reunião de informações
numerosas e detalhadas, valoriza o contexto estudado e é orientado para a compreensão de
processos sociais, neste caso a utilização dos SCG e o exercício do controle.
O estudo justifica-se em função de a empresa investigada possuir gestão profissional e ter
enfatizado ao longo de sua história a utilização coordenada de um pacote de SCG. Outra
justificativa decorre da dificuldade de se estudar uma grande variedade de controles (Malmi &
Brown, 2008), além da própria escassez de estudos com essa abordagem, como mencionado
alhures. Também em função da baixa diversidade teórica e epistemológica das pesquisas em
Contabilidade Gerencial (Frezatti, Nascimento & Junqueira, 2009).
Desse modo, como contribuição teórica, esta pesquisa visa expandir a compreensão sobre
a utilização integrada de sistemas de controle gerencial. O estudo aborda o uso de um Pacote
de SCG em seu contexto de utilização, e joga luz sobre como o controle gerencial é exercido
sobre o comportamento dos atores sociais de uma organização a partir de vários mecanismos
de controles integrados. Em termos metodológicos, atende-se às demandas metodológicas
expostas por Frezatti et al. (2009). Adotou-se uma abordagem alternativa de pesquisa,
alicerçada em pesquisa qualitativa, com orientação sociológica, em detrimento do paradigma
de pesquisa dominante, que é voltado para o positivismo e fundamentado em teorias
estritamente econômicas (Frezatti et al., 2009). Tendo em vista as especificidades pertinentes à
dimensão gerencial da Contabilidade, tal profundidade metodológica é necessária (Baxter &
Chua, 2003; Frezatti et al., 2009).
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Na dimensão prática, entende-se que este estudo possibilita a compreensão sobre o papel
de cada categoria de SCG, conforme a tipologia de Malmi e Brown (2008), e como essas
categorias de SCG se articulam e se complementam a fim de assegurarem a compatibilidade
entre ações e decisões e comportamentos individuais e os objetivos e as estratégias da
organização. Além disso, as empresas com o objetivo de implementar um conjunto de sistemas
de controle gerencial podem tomar algumas medidas devido a este estudo.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os sistemas de controle gerencial podem ser compreendidos como ferramentas passivas
e ativas (Chenhall, 2007). Tradicionalmente, Chenhall (2007) observa que os SCG são tratados
como ferramentas passivas, deste modo servindo somente como geradores de informações, as
quais são empregadas para atender aos gestores. Assim, os SCG são utilizados apenas como
ferramentas que auxiliam o processo de tomada de decisão. Por outro lado, o autor admite que
as abordagens que seguem uma orientação sociológica atribuem um papel ativo aos SCG. Em
tais abordagens, o papel ativo dos SCG se concretiza ao influenciar pessoas e suas ações,
proporcionando a esses indivíduos capacidade de alcançar objetivos.
Chenhall (2007) busca dimensionar o significado de sistemas de controle gerencial e
indica que a dificuldade para se conceituar os SCG vai além da intercambialidade entre termos
ou de eventuais confusões conceituais. Malmi e Brown (2008) corroboram, ao afirmarem a
existência de uma profusão de conceitos, o que dificulta a compreensão daquilo que se entende
como sistemas de controle gerencial. Este estudo limita-se a discutir os conceitos que envolvem
os SCG como mecanismos ativos na organização, de modo a contribuir para a literatura sobre
a utilização de sistemas de controle gerencial como direcionador de comportamentos.
O controle gerencial é empregado para garantir que os comportamentos e decisões dos
indivíduos (e.g. funcionários, gestores) possuam aderência com os objetivos e as estratégias
empresariais (Merchant & Van der Stede, 2007). Na visão de Mahama (2006), o controle
gerencial é desenvolvido para facilitar o alcance de objetivos, que envolvem o desempenho
organizacional, com o menor nível de consequências indesejadas. Ainda conforme o autor,
distinguem-se pelo menos duas dimensões nos sistemas de controle gerencial: avaliação de
desempenho e socialização dos membros organizacionais. A avaliação de desempenho está
atrelada aos artefatos sociotécnicos e arquiteta condições de ação, rotinas específicas e
desempenho organizacional e individual desejáveis.
Por sua vez, o aspecto de socialização prioriza a minimização da divergência de
preferências individuais por meio da aquisição de valores, habilidades e conhecimento que
promovam a congruência entre os indivíduos (Mahama, 2006). Trata-se, portanto, dos
comportamentos desejáveis que facilitam ao indivíduo a aceitação de normas, valores e
objetivos coletivos como se fossem deles próprios, o que endossa os interesses empresariais.
A motivação econômica justifica a busca por eficiência, característica típica dos SCG. Os
sistemas de controle gerencial tornam a ineficiência visível e calculável e promovem o controle
individual e de grupos de pessoas (Miller & O’Leary, 1994). Em decorrência disso, indicam o
comportamento desejável dos indivíduos, pois buscam “afetar a conduta dos indivíduos de tal
forma que eles ajam livremente, ainda que em concordância com normas econômicas
específicas” (Miller, 2001, p. 380). Em outras palavras, os SCG se apropriam da autonomia dos
indivíduos (Miller, 2001), pois agem sobre as ações destes e, simultaneamente, denotam
liberdade de ação.
Com essa finalidade, os artefatos sociotécnicos, por exemplo, sistemas de custeio,
planejamento e controle orçamentário e balanced scorecard, estão previstos na literatura
gerencialista (Sandelin, 2008) e focam em resultados mensuráveis e comportamentos
individuais e coletivos (Alveson & Kärreman, 2004). Dentre os mecanismos socioideológicos,
podem ser citados os processos de socialização, controles culturais, retórica e políticas de
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recrutamento (Nascimento, 2011). Nesse sentido, “as relações sociais, a formação da identidade
e a ideologia são ingredientes básicos” (Alveson & Kärreman, 2004, p. 425).
Utilizar vários SCG é comum a grande parte das organizações. Se toda essa variedade de
SCG forem projetados e coordenados intencionalmente, o termo “pacote” é empregado – assim
é possível chamar todo esse sistema de SCG (Malmi & Brown, 2008). No entanto, o termo
pacote também é apropriado porque controles diferentes são frequentemente introduzidos ao
longo do tempo e a partir de interesses e motivações diferentes. (Malmi & Brown, 2008).
Os SCG não funcionam isoladamente (Malmi & Brown, 2008) e mecanismos “não
contábeis de controle” também são considerados quando se trata de controle gerencial
(Abernethy & Chua, 1996). Embora grande parte das pesquisas em SCG concentre-se em temas
ou práticas isoladas, sem conexão aparente com o contexto em que estão inseridos,
invariavelmente tais elementos estão inseridos em um sistema de controle maior (Chenhall,
2007; Alveson & Kärreman, 2004). Diferentes formas de controle podem estar ligadas, no
sentido de sustentação e apoio mútuos, em vez de serem marginalizadas por uma forma de
controle predominante (Alveson & Kärreman, 2004). Por exemplo, métodos de custeio
(acumulação de custos) auxiliam na geração de informação proporcionada por sistemas de
custeio (e.g. custo-padrão) e orçamentos.
Investigar apenas os SCG de natureza técnica é parcial, visto que os mecanismos
socioideológicos são poderosas formas de controle e influenciam comportamentos e decisões –
a visão que os funcionários têm da empresa, por exemplo. Deste modo, objetivam estimular,
oferecer condições, criar possibilidades e, em alguns momentos, impelir as pessoas a agirem
conforme os interesses da organização. Inclusive, espera-se que os indivíduos sejam treinados
para que se adequem ao contexto organizacional e às formas de controle vigentes (Miller &
O’Leary, 1994; Malmi & Brown, 2008). Em outras palavras, visam influenciar o
comportamento das pessoas que fazem parte da organização para o atingimento dos objetivos
da gestão pelo uso de controles sociotécnicos e socioideológicos (Nascimento, 2011).
Esse isolamento também produz algumas implicações negativas relevantes para a própria
pesquisa, de modo geral, assim como para as organizações. Chenhall (2007), ao revisar a
pesquisa sobre SCG baseada na abordagem contingencial, alerta que o estudo isolado de
mecanismos de controles oferece explicações limitadas. Além disso, tal isolamento pode
influenciar nas conclusões de pesquisas, caso o uso do controle em questão impacte no conjunto
de sistemas de controle gerencial existente na organização (Malmi & Brown, 2008).
No que tange às organizações, estudos que concentram-se apenas em sistemas de controle
gerenciais formais, ou artefatos sociotécnicos, em detrimento dos elementos tidos como
informais (e.g. controles administrativos ou culturais) possuem uma restrição natural: não é
possível entender como os diferentes tipos de controle se complementam ou podem servir como
substitutos, o que prejudica a compreensão sobre como os SCG contribuem para o controle de
atividades, suporte dos objetivos organizacionais e acompanhamento da performance
organizacional (Malmi & Brown, 2008). Tampouco não é possível compreender o contexto de
utilização e como o controle ocorre, aspectos que fazem parte do escoto desta pesquisa.
Existe uma tendência em priorizar um SCG isoladamente e/ou abordagens específicas, e
Alvesson e Kärreman (2004) sugerem que isso acontece por uma questão de foco. Malmi e
Brown (2008), apesar de defenderem a integração dos SCG nas pesquisas, reconhecem que a
integração representa um grande esforço, pois tratar os SCG dessa forma conceitualmente é
mais simples do que encará-los da mesma forma empiricamente.
Diante do exposto, adotou-se o conceito de SCG formulado por Malmi e Brown (2008,
p. 291): os sistemas de controle gerencial “incluem todos os dispositivos e sistemas que os
gestores usam para garantir que os comportamentos e decisões de seus funcionários são
consistentes com os objetivos e as estratégias da organização, mas excluem sistemas de suporte
à decisão puros”. Dentre tais dispositivos, incluem-se quaisquer sistemas, regras, práticas,
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valores e outras atividades de gerenciamento. Segundo os autores, os sistemas contábeis
designados apenas como suporte para a tomada de decisão, mas que não tenham contidos em si
atribuições de monitoramento, são considerados sistemas de controle gerencial passivo.
Nesta direção, Malmi e Brown (2008) apresentam uma tipologia de um pacote de sistemas
de controle gerencial; trata-se de uma concepção analítica que oferece a possibilidade de se
estudar empiricamente os SCG como um pacote de sistemas e dispositivos voltados para o
controle gerencial. A Figura 1 ilustra a tipologia, a qual abarca cinco tipos de controles.
Figura 1. Pacote de Sistemas de Controle Gerencial
Controles culturais
Clãs
Valores
Planejamento
Controles cibernéticos
Sistemas de
Sistemas de
Planejamento
Planejamento
medidas
Orçamentos
medidas
de longo prazo
de ações
não
financeiras
financeiras
Controles Administrativos
Estrutura de Governança
Estrutura Organizacional
Fonte: Malmi e Brown (2008, p. 291).

Símbolos
Sistemas
de
medidas
híbridas

Remuneração
e recompensas

Políticas e Procedimentos

Os controles culturais estão no topo da figura, pois são abrangentes, embora sutis.
Assume-se que os controles culturais ofereçam o contexto para as demais formas de controle,
pois sua formação e seu processo de mudança acontecem vagarosamente (Malmi & Brown,
2008). Formas estruturais de controle possuem um aspecto cultural, conforme Alvesson e
Kärreman (2004). No entendimento dos autores, os SCG focam no comportamento dos
indivíduos e nos resultados mensuráveis da organização, e são suportados, complementados e
até mesmo desafiados e contraditos por ideias e valores culturais.
Na área central da Figura 1 mostram-se planejamento, controles cibernéticos e
remuneração e recompensas. Os controles administrativos, na parte inferior da Figura 1, criam
a estrutura em que planejamento, controles cibernéticos e remuneração e recompensas são
exercidos (Malmi & Brown, 2008). Apresenta-se, no Quadro 1, um resumo da tipologia.
Quadro 1 – Resumo da Tipologia de Malmi e Brown (2008)
Tipo de controle Foco e função do controle
Controles
Referem-se ao conjunto de valores, crenças e normas sociais compartilhadas entre os
Culturais
membros de forma a influenciar pensamentos e ações. Podem ser baseados em valores e
símbolos: (i) em valores são comunicados formalmente e reforçados sistematicamente
sobre os propósitos e direção da organização, cuja expectativa da alta direção é de
seguimento por parte dos subordinados, como exemplo a missão, visão, gerando impacto
na contratação de empregados com mesmos valores, mudança dos valores dos empregados
para se adequar aos da organização ou explicados para se adequarem, mesmo que
pessoalmente não compartilhados, mas para que se comportem como tal; (ii) controle
baseado em símbolos são expressões visíveis no ambiente de trabalho como layout do
escritório e uso de uniforme. Controle de clãs são subculturas ou microculturas ou grupo
de indivíduos como, por exemplo, profissional (médicos, contadores, professores, etc.)
com processo de socialização, conjunto de habilidades, valores e crenças próprios.
Planejamento
Na etapa do Planejamento, a organização estabelece metas para as áreas funcionais,
direcionando esforços e comportamentos individuais e em equipe de forma a atingir os
resultados desejados. Podem ter metas financeiras ou qualitativas, e podem ser criados
projetos estratégicos e outras iniciativas
Controles
Os controles cibernéticos são sistemas usados para mensuração de performance e
Cibernéticos
comparação com as metas definidas, monitoramento das informações sobre as variações
não desejadas como o orçamento, indicadores financeiros e não financeiros.
Sistema
de O sistema de remuneração e recompensas foca em motivar e aumentar os esforços da
Remuneração e performance individual e em equipe pela congruência dos objetivos e atividades com os
Recompensas
da organização incluindo a direção dos esforços, o foco das atividades e a intensidade do
quanto de atenção é dedicada às tarefas.
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Controles
Administrativos

Direcionam os comportamentos de indivíduos e grupos da organização em relação a
processos e tarefas a serem cumpridas. Incluem estrutura e desenho organizacional,
encorajando os tipos de contatos e relacionamentos, estrutura de governança corporativa
representando as várias funções e unidades de negócio, coordenando as atividades
horizontal e verticalmente; políticas e procedimentos sobre processos, regras e práticas de
comportamento na organização, como, por exemplo, alçada de aprovação de despesas.
Fonte: Moreira e Frezatti (2019, p. 6).

A tipologia de Malmi e Brown (2008) parte do pressuposto de que o controle é
direcionado pelos gestores ao garantirem que comportamento dos funcionários e demais
agentes organizacionais relevantes sejam compatíveis com os objetivos e as estratégias da
organização. Em outras palavras, enfoca na mobilização de recursos, indivíduos e grupos de
indivíduos em prol dos objetivos e das estratégias definidos pela empresa. Tal pressuposto
encontra suas estruturas em torno de como o controle é exercido e quais ferramentas, sistemas
e práticas de controle estão avaliáveis e são utilizadas para assegurar, formalmente e
informalmente, a consistência do comportamento dos funcionários e demais agentes
organizacionais (Malmi & Brown, 2008).
3 DELINEAMENTO METODOLÓGICO
Para responder à questão de pesquisa, desenvolveu-se um estudo de caso único (Stake,
1995), de abordagem qualitativa (Dezin & Lincoln, 2006), fundamentado no paradigma pósestruturalista. Delbridge e Ezzamel (2005) salientam a ênfase em um contexto particular e as
implicações do controle para indivíduos, organizações e sociedade como dois quatro pontos
fundamentais quanto à abordagem pós-estruturalista ao controle.
No tocante à escolha do caso a ser realizado, procedeu-se conforme o entendimento de
Stake (1995), para quem o principal critério para a escolha do caso a ser analisado consiste em
potencializar o aprendizado que pode ser obtido a partir dele, ou seja, identificar um caso que
possa conduzir a entendimentos, novas afirmações e inclusive a mudança de generalizações, de
acordo com a finalidade da pesquisa. Ademais, a abordagem de Stake (1995) valoriza um
posicionamento interpretativista, orientado para a compreensão dos processos sociais.
O local de aplicação da pesquisa é o Grupo Monte Olimpo, nome fictício para a
preservação do anonimato e do sigilo. Trata-se de uma sociedade limitada de grande porte,
constituída como holding familiar, sediada no estado do Paraná. Atua em diversos negócios há
cerca de 50 anos. Também é uma das 500 Maiores e Melhores empresas do Brasil, conforme o
ranking da Revista Exame. Considerou-se a Monte Olimpo como um caso adequado para a
pesquisa, pois a empresa, além dessas particularidades, possui uma complexidade em termos
de variedade e utilização de uma série de controles gerenciais. Tais fatores são definidores do
fenômeno e contexto a ser estudado (Stake, 1995). Selecionou-se o Departamento de
Controladoria como unidade de análise e os sistemas de controle gerencial adotados pela
empresa como objeto de pesquisa. Tal departamento responde diretamente à presidência, e
divide-se em quatro áreas de responsabilidade, a saber: orçamento; contabilidade e tributos
diretos; tributos indiretos e controles internos; e custos e patrimônio. Cerca de 47 pessoas
trabalham em tal departamento, das quais 25 localizam-se na matriz da empresa.
Utilizaram-se entrevistas (Warren, 2002) para a coleta de dados primários. Empregaramse pesquisa documental e observação não participante para a coleta de dados secundários. A
coleta de dados foi guiada com base no constructo apresentado no Quadro 2, e ocorreu na sede
da empresa, no período de 26 a 28 de junho de 2017.
Quadro 2 – Constructo da pesquisa
Categorias de
Definições Constitutivas e autores base
análise
Controles
Cultura organizacional quando utilizada
culturais
para direcionar comportamentos por meio
de símbolos, valores e clãs. Base: Malmi &

Definições Operacionais e estratégias de
pesquisa
Averiguaram-se os controles culturais pela
identificação de quais recursos, mecanismos,
sistemas e ferramentas os gestores utilizam
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Brown (2008), Alveson e Kärreman (2004);
Dent (1991); Ouchi (1979); Schein (1997).
Planejamento

Controles
Cibernéticos

Remuneração e
Recompensas

Controles
Administrativos

Pacote
sistemas
controle
gerencial

de
de

Direcionamento de comportamento e
esforços dos funcionários por intermédio de
comunicação, coordenação e alinhamento
de objetivos a serem alcançados no curto e
no longo prazo. Base: Malmi & Brown
(2008), Alveson e Kärreman (2004);
Flamholtz, Das e Tsui (1985); Malmi e
Brown (2008).
Diferentes ferramentas de monitoramento,
mensuração e avaliação do desempenho
dentro de uma organização; inclui
orçamento e medidas financeiras e não
financeiras de desempenho. Base: Malmi &
Brown (2008), Bunce, Fraser e Woodcock
(1995); Ittner e Larcker (1998); Malmi e
Brown (2008).
Recompensas e benefícios atrelados ao
atingimento de metas, objetivos ou alto
desempenho. Base: Malmi & Brown
(2008), Bonner e Sprinkle (2002); Malmi e
Brown (2008).
Regras, restrições, regulamentos e estrutura
organizacional com o objetivo de organizar,
especificar e coordenar o comportamento
desejado. Base: Malmi & Brown (2008),
Abernethy e Chua (1996); Alvesson and
Kärreman (2004); Flamholtz (1983);
Simons (1987).

Sistemas de controle gerencial como um
pacote de sistemas de controle, composto
por: controles culturais, planejamento,
controles cibernéticos, remuneração e
recompensas e controles administrativos.
Base: Malmi & Brown (2008), Alveson e
Kärreman (2004); Malmi e Brown (2008).
Controle
Comportamento
dos
indivíduos
gerencial
influenciados pelos componentes do Pacote
de SCG (Malmi & Brown, 2008). Atuação
autorregulada alinhada aos objetivos
econômicos da organização (Miller, 2001).
Base: Miller (2001); Alveson e Kärreman
(2004); Malmi e Brown (2008).
Fonte: Elaborado pelos autores.

para implementar, informar, divulgar,
orientar, manter ou alterar aspectos da cultura
organizacional. Estratégias: Perguntas de 1
a 4, observações e pesquisa documental.
Investigou-se o planejamento por meio da
identificação dos elementos que fazem parte
do ciclo de planejamento e os objetivos que
emergem do planejamento. Estratégias:
Perguntas de 5 a 7, observações e pesquisa
documental.
Averiguaram-se os controles cibernéticos a
partir da identificação do orçamento e de
sistemas de medidas de desempenho
adotados, bem como pela compreensão de
como a organização mensura o desempenho
e quais tipos de desempenho são enfatizados.
Estratégias: Perguntas de 8 a 10 e pesquisa
documental.
Verificaram-se
as
recompensas
e
remunerações por meio da investigação de
como a organização recompensa o
desempenho, quais os tipos de recompensa
são empregados e quem tem direito a
recompensas. Estratégias: Perguntas 11 e
12, observações e pesquisa documental.
Examinaram-se os controles administrativos
pela análise de como a organização
especifica, monitora e coordena o
comportamento desejado por meio de
restrições e regras; como a organização se
organiza; como a organização organiza seus
funcionários e atividades. Estratégias:
Perguntas de 13 a 17 e pesquisa documental.
Analisou-se como os itens do pacote de
sistemas de controle gerencial se
caracterizam, interagem e se complementam.
Estratégias:
Mapeamento
cognitivo,
entrevistas completas e pesquisa documental.
Buscou-se descrever e compreender como os
SCG geram congruência entre os
comportamentos dos indivíduos e os
objetivos organizacionais. Estratégias:
Mapeamento
cognitivo,
entrevistas
completas e observações.

As entrevistas foram conduzidas a partir de um roteiro semiestruturado desenvolvido para
atender às necessidades e aos objetivos desta pesquisa. Como método de validação do
instrumento, realizaram-se duas entrevistas a título de pré-testes com indivíduos de trajetórias
profissionais distintas, porém relacionadas às atividades de contabilidade e controladoria.
Após a realização de doze entrevistas com o pessoal da Controladoria, constatou-se a não
ocorrência de novos elementos para subsidiar a análise almejada, atingindo-se, portanto, a
saturação da pesquisa (Paiva, Leão, & Mello, 2011). Os sujeitos de pesquisa, descritos no
Quadro 3, compõem um grupo heterogêneo em termos de nível hierárquico, área de atuação,
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formação, tempo de empresa e no cargo atual, em consonância com a lógica pós-estruturalista.
Gravaram-se as entrevistas na íntegra, o que resultou em 16 horas e 41 minutos de gravação. A
transcrição integral das entrevistas produziu um relatório de 557 páginas.
Quadro 3 – Caracterização dos sujeitos de pesquisa
Tempo na empresa
Sujeito de pesquisa e posição
e na função atual
Sujeito 1, Analista contábil.
4 anos; 8 meses.
Sujeito 2, Supervisor contábil e
10 anos; 2 anos.
tributário.
Sujeito 3, Supervisor de tributos
6 anos; 4 meses.
indiretos e controles internos.
Sujeito 4, Supervisor contábil e de
6,5 anos; 2 anos.
orçamento.
Sujeito 5, Supervisora contábil
25 anos; 22 anos.
(contadora) de “outros negócios”.
Sujeito 6, Gerente Contábil13 anos; 8 anos.
Tributário.
3 anos 8 meses; 1
Sujeito 7, Analista Tributário.
ano.
Sujeito 8, Supervisora contábil.

13 anos; 5 anos.

Sujeito 9, Analista contábil.
Sujeito 10, Controller.

9 anos; 1 ano.
10 anos; 10 anos.

Sujeito 11, Analista Fiscal.

4,5 anos; 3 anos.

Sujeito 12, Analista Fiscal Junior.

1 ano; 6 meses.

Subárea de atuação

Nível educacional

Orçamentária.
Contabilidade societária
e tributos federais.
Tributos indiretos e
controles internos.

Pós-graduada.

Orçamentária.

Pós-graduado.

Contábil.

Pós-graduada.

Gerência contábil.

Pós-graduado.

Tributos indiretos e
controles internos.
Contabilidade societária
e tributos federais.
Orçamentária.
Controller.
Tributos indiretos e
controles internos.
Tributos indiretos e
controles internos.

Pós-graduado.
Pós-graduado.

Pós-graduado.
Pós-graduado.
Pós-graduada.
Pós-graduado.
Cursando o 4º ano de
Ciências Contábeis.
Cursando o 4º ano de
Ciências Contábeis.

Fonte: Os autores.

A pesquisa documental possibilitou a obtenção de dados secundários por meio da
utilização dos Relatórios de Sustentabilidade (RS), de 2015 e 2016, da consulta a canais de
notícias e a documentos da organização, como relatórios, manuais internos, websites, perfis em
redes sociais. Os documentos selecionados para a análise totalizam 226 páginas e cerca de 30
minutos de vídeos institucionais. Além disso, a observação não participante envolveu conversas
informais com indivíduos da Controladoria e de outros setores, alguns registros fotográficos e
observações de comportamentos, modos de agir e de comunicação, e instalações físicas.
Para a análise dos dados, empregaram-se as codificações aberta, axial e seletiva de Strauss
e Corbin (2008) e o mapeamento cognitivo de Fiol e Huff (1992). Utilizou-se o software de
análise qualitativa de dados Atlas.ti 7.0 na organização, simplificação e aprofundamento do
processo de análise. A evidenciação e a compreensão da articulação dos SCG adotados pela
organização pautaram-se principalmente na tipologia de Malmi e Brown (2008). Ressalta-se
que, em sintonia com Alvesson & Kärreman (2004), considerou-se os controles culturais como
mecanismos socioideológicos de controle e os demais itens do pacote de sistemas de controle
gerencial – planejamento, controles cibernéticos, remuneração e recompensas e controles
administrativos – como artefatos sociotécnicos de controle.
A categorização aberta foi composta pela leitura integral dos documentos e das
transcrições de entrevistas, o que ocasionou agrupamento dos trechos selecionados em
categorias de texto. Tais categorias possuem correspondência com as definições constitutivas
da pesquisa (Quadro 2) e com os fenômenos observados na empresa, o que resultou em 231
categorias de textos ou códigos. Dessa forma, as evidências empíricas foram codificadas com
as categorias de texto oriundas da abordagem teórica empregada na pesquisa e que emergiram
dos dados coletados. Esta etapa resultou em 2.691 trechos relacionados às categorias de texto.
A categorização axial aconteceu seguidamente, por meio da formulação de relações entre
as categorias de texto. Ressalta-se que, ao longo da análise, houve a necessidade de
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recodificação de determinadas categorias de texto para que possibilitassem a análise. Essa etapa
resultou em inúmeras relações entre as categorias, que formaram diagramas e notas de pesquisa.
Finalmente, na categorização seletiva concretizou-se a interação entre as categorias de
texto, foi possível extrair sentido das evidências empíricas por meio das definições operacionais
a fim de se atingir o objetivo do estudo. Nesta etapa buscou-se caracterizar os componentes do
pacote de SCG e compreender como tais controles são aplicados de forma integrada. Assim,
estabeleceu-se o funcionamento de cada SCG investigado individualmente, por meio de notas
de pesquisa. E para caracterizar e explicar as nuances o pacote de sistemas de controle gerencial,
construiu-se um mapa cognitivo, conforme preconizam Fiol e Huff (1992).
Cumpre destacar que tais procedimentos de análise foram empregados de forma circular
(Stenbacka, 2001), ou seja, partiu-se de definições conceituais e suposições preliminares para
se conduzir a coleta e a documentação dos dados. Ao longo das entrevistas, novos elementos
foram inseridos como perguntas, o que produziu evidências inesperadas até a saturação da
pesquisa mencionada alhures. E durante a análise sempre se conduziu um movimento de
comparação, retorno à teoria e interpretação, processo repetido a cada documento ou entrevista
analisado, em busca de contribuições teóricas.
Para se promover a validade e a confiabilidade da pesquisa, adotaram-se estas técnicas de
triangulação (Paiva, Leão, & Mello, 2011): i) saturação teórica alcançada; ii) coleta de dados
em fontes variadas – fontes documentais e observacionais, e entrevistas –; e iii) utilização de
métodos de análise de dados distintos – codificações de Strauss e Corbin (2008) e mapeamento
cognitivo (Fiol & Huff, 1992). Ainda, outros critérios de validade e confiabilidade foram
observados: iv) o cuidado empreendido na articulação da coleta e análise dos dados (Stenbacka,
2001); e v) a plausibilidade teórica em relação à tipologia adotada no estudo (Eisenhardt, 1989).
4 ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO
4.1 Descrição do caso analisado
O Grupo Monte Olimpo é uma empresa familiar que atua principalmente na fabricação
de colchões e comércio, atacadista e varejista, de móveis e de eletroeletrônicos. A empresa
conta com aproximadamente 7.100 funcionários, é líder de vendas e quase não encontra
concorrentes competitivos nas regiões em que atua.
No que diz respeito à gestão, possui controle familiar; o fundador da empresa é o
presidente do conselho de administração. O formato societário atual se originou a partir da
iniciativa do sócio fundador de buscar sustentabilidade para o patrimônio familiar. Tal
mudança, ocorreu depois de uma longa transição (de 1993 a 2000) e, nas palavras do presidente
do conselho de administração, “alterou o processo decisório diário na empresa” e a missão do
conselho é “garantir a sustentabilidade do Grupo Monte Olimpo” (RS, 2016).
A atuação do conselho respalda-se na cultura organizacional, tem-se a busca constante
por melhores resultados, por excelência e pela solução de necessidades de todos que, de alguma
maneira, são impactados pelas ações da empresa. Desse modo, suas atuações são articuladas,
especialmente, em princípios relacionados a transparência, sustentabilidade e responsabilidade
corporativa. Além disso, os processos de gestão, planejamento e controle são pautados
principalmente nas informações da Controladoria, especialmente os relatórios contábeis,
gerenciais e tributários.
Conforme relatos do Sujeito 6, a Controladoria, unidade de análise deste estudo, reportase diretamente à presidência, e atividades tais como contabilidade societária, contabilidade
gerencial, gestão e planejamento tributário, gerenciamento de custos industriais, controle
orçamentário, elaboração da estratégia financeira, dentre outras, são atribuições desse
departamento. Ainda, oferece suporte informacional, por exemplo, em relação à viabilidade de
projetos e estudos específicos.
4.2 Pacote de Sistemas de Controle Gerencial
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Nesta subseção, apresentam-se as principais características dos sistemas de controle
gerencial da Monte Olimpo, analisados enquanto elementos ativos (Chenhall, 2007), por meio
da tipologia de Malmi e Brown (2008). Dessa forma, não se teve por objetivo classificar todos
os elementos de contabilidade gerencial adotados pela Monte Olimpo, excluíram-se do escopo
da pesquisa os sistemas exclusivamente voltados para o suporte à decisão.
Os controles culturais identificados foram classificados em valores, controles de clãs e
símbolos, em sintonia com Malmi & Brown (2008). Basicamente, são crenças, normas sociais
e valores que influenciam o comportamento dos funcionários da organização (Alvesson &
Kärreman, 2004). Conforme o texto relativo à história da empresa, a Monte Olimpo é “uma
empresa que nasceu dos esforços de pessoas trabalhadoras e humildes, que acreditaram e
acreditam que o segredo para vencer é disciplina para o trabalho, controle de gastos e respeito
pelas pessoas”. Tal crença relaciona-se diretamente à Ideologia, controle gerencial relacionado
aos Valores que caracteriza a identidade e a cultura da organização, a qual é constituída por
Premissas, Missão, Negócio, Valores e Visão de Futuro (Quadro 4).
Quadro 4 – Ideologia da Monte Olimpo
Caracterização dos elementos
Missão: Oferecer sempre o melhor em produtos e serviços, com atendimento diferenciado!
Negócio: Sempre fazendo o melhor para Você!
Valores: Valorizamos as pessoas e fazemos negócios sustentáveis.
Visão: Ser a empresa número 1 do Brasil como excelente lugar pra se trabalhar e estar entre as 200 maiores
empresas do país, até 2019.
Premissas: 1) Entender e atender o cliente. 2) Confiar e gostar de gente. Faça das pessoas e de seu
desenvolvimento um diferencial competitivo. 3) Fazer negócios sustentáveis com perspectiva de longo prazo,
contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e ambiental saudável. 4) Ser implacável no corte de
desperdícios. 5) Ser apaixonado pelo que faz. Cumprir metas e buscar incessantemente a geração de valor para
as partes interessadas com planejamento e disciplina na execução. 6) Estar pronto para mudanças e aceitar a
responsabilidade de inspirar outros a criar mudanças positivas. Inovar para não envelhecer. 7) Trabalhar de
maneira que as atividades realizadas tenham significado e propósito para as pessoas, construindo um excelente
lugar para se trabalhar. 8) Ser sempre um sonhador. Fazer do mundo um lugar melhor. 9) Realizar operações
de forma rápida e simples valorizando o tempo um do outro. 10) Ser produtivo.
Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Nota-se, no Quadro 4, que esses Valores orientam a conjuntura de atuação da
organização. No que diz respeito à atuação da Monte Olimpo, a prioridade é atender ao cliente,
sempre com excelência e com uma postura sustentável. Para que isso aconteça, busca-se
desenvolver pessoas, criar ambiente favorável para o trabalho e possibilitar crescimento
profissional. Assim, entende-se que as pessoas são prioridades na Monte Olimpo – clientes,
colaboradores, dentre outros. Apesar disso, a Ideologia também se relaciona com outros
sistemas de controle gerencial, ao adotar como como Premissas o corte de desperdícios, a
realização de operações de forma rápida e simplificada e a produtividade. As relações entre a
Ideologia e os demais SCG estão descritas nas subseções subsequentes. A Ideologia impacta o
cotidiano das pessoas no trabalho, conforme destaca o Entrevistado 5:
“Essa filosofia da [nome da empresa] aqui é essencial para o trabalho, eu tirando assim por mim, ela é
essencial porque, se eu estou dentro da filosofia, se eu estou, se eu quero buscar o melhor para mim, eu vou
também tentar buscar o melhor para a empresa. Porque é daqui que eu, é daqui que eu levo [sustento] para
casa . . . você também não é obrigado a fazer nada, mas a partir do momento que você está aqui dentro,
você tem as... assume a responsabilidades. Então a filosofia, nossa cultura aqui nós vamos trazer para
dentro e tentar fazer da melhor maneira.”

Em relação ao exposto pelo Entrevistado 5, entende-se que a Ideologia consiste em
elemento básico para o trabalho. Especialmente porque há a percepção de que este é o melhor
caminho para a empresa. Ademais, observa-se um alinhamento de valores, haja vista que o
Entrevistado 5 reconhece que a Ideologia impacta em seu próprio desenvolvimento, na busca
do melhor para si mesmo. Percebe-se, também, que a Ideologia se associa à segunda Premissa,
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a qual estabelece que o desenvolvimento das pessoas é um diferencial competitivo. De modo
sutil, nota-se controle estabelecido de maneira que as pessoas se sintam responsáveis pela sua
atuação (Miller, 2001), conforme pode ser observado no trecho em negrito.
Diversos Símbolos foram criados para comunicar e estabelecer a cultura específica da
empresa: uso de uniforme e crachá, dress code para ambos os sexos, formas de atendimento,
comportamentos e condutas desejáveis – e indesejáveis – dentro e fora da empresa, dentre
outros. O Quadro 5 apresenta os principais Símbolos identificados na empresa.
Quadro 5 – Símbolos da Monte Olimpo
Símbolos
Trechos/Características/Fontes
Cartilha
Informa sobre diversos aspectos do funcionamento e cultura da empresa, dentre os quais se
de
destacam: Ideologia Monte Olimpo; Política de Gestão de Pessoas; o que a Monte Olimpo espera
integração dos funcionários; Responsabilidades, Direitos e Deveres dos Funcionários; Política de atuação
sustentável; Código de Ética e Conduta; e Política de Combate a Corrupção.
“E para lembrar né? A questão comportamental, a aparência desde a aparência do uniforme que
deve ser usado, a questão da hora de chegada, tudo, as regras que a empresa exige do funcionário;
por ali a gente é lembrado.” (Entrevistado 8).
Cartilha
Traz um comunicado do presidente da Monte Olimpo e informa sobre as metas, principais
de Metas
atuações para 2017, Ideologia e competências essenciais do Líder Monte Olimpo. (Cartilha de
2017
Metas, 2017).
Dress
“É proibido o uso de chinelos ou rasteirinhas no ambiente de trabalho, pois indica uma
code
informalidade que não cabe ao ambiente profissional e negócio.” (Cartilha de Integração, 2017).
Lembretes “ ... é muito rígido isso, e existe uma grande disciplina, tanto que é você olhar naquelas faixas que
espalhados a gente tem lá, o orçamento é uma das diretrizes da [nome da empresa].” (Entrevistado 3).
pela
“ ... são espalhadas placas escritas com o slogan do homenzinho, que é da 5S onde é colocada as
empresa
metas de organização. O 5S na verdade ele funciona no que? É a organização do departamento
...”. (Entrevistado 12).
Roupas
“Então até seu [fundador da empresa] gosta de mencionar sempre, a gente tem isso [as metas] até
íntimas
na roupa intima, né? [risos] ele distribui isso todo ano, né? Calcinha, cueca pros funcionários que
tem ali, gravada a meta.” (Entrevistado 8).
Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Salienta-se que os comportamentos dos funcionários são afetados a partir dos símbolos
da empresa, mesmo fora dela. Ademais, o Entrevistado 3 deixa claro que, muitas vezes, as
pessoas que trabalham na Monte Olimpo são tratadas pelo nome próprio seguido pelo nome da
empresa, como se fosse um sobrenome, o que reforça os atributos de controle desse mecanismo:
“... com certeza, que nem eu te falei, a partir do momento que a gente trabalha aqui, veste a camisa, a gente
começa a ser tratado como [seu próprio nome] da [nome da empresa]. ... eu até já cansei de estar lá na
[universidade em que estudou sua graduação] com uniforme, aí alguém fala ‘ô [nome da empresa]!’ Então,
a gente tem que tomar cuidado, principalmente nos atos que a gente faz, nas ações, porque nós estamos
usando a marca, ... a gente compõe a marca.”

Em síntese, os Símbolos cumprem o papel de informar aos membros organizacionais
acerca dos diversos aspectos culturais da Monte Olimpo, bem como o que a organização espera
de sua equipe em termos de mobilização em prol de sua estratégia e de seus objetivos.
Identificou-se na Monte Olimpo o Clã Controladoria, intimamente ligado à cultura da
empresa, porém com aspectos próprios, o que envolve, por exemplo, clima e liberdade no
trabalho, ritos próprios, orientação para a busca por conhecimento convivência fora da empresa
e busca por visibilidade na organização. Supõe-se a existência de outros clãs; entretanto, como
o escopo da pesquisa envolveu apenas o Departamento de Controladoria, essa possibilidade não
foi explorada. Os dispositivos de controle relacionados aos clãs servem para difundir e
sedimentar a cultura da empresa entre seus funcionários. No caso da Monte Olimpo, existe uma
cultura paralela no Departamento de Controladoria, constatação suportada por Malmi e Brown
(2008), que reforça e sedimenta a cultura da empresa e propicia o controle.
Diversos entrevistados ofereceram evidências para a identificação e a compreensão dos
elementos que compõe a Cultura do Clã Controladoria. Dois principais fatores originaram a
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cultura desse departamento: o Jeito Monte Olimpo, que simboliza o conjunto de valores e
elementos culturais da empresa, e o capital cultural trazido de fora pelo Controller.
Os sistemas de controle gerencial voltados para o planejamento foram identificados
conforme as características aludidas na tipologia de Malmi e Brown (2008), no sentido de
direcionar o comportamento dos indivíduos. A Monte Olimpo estabelece seu Planejamento
fundamentado no tripé Diretrizes, Ideologia e Metas, conforme esta fala do Controller: “... tem
a ideologia, as diretrizes e as metas, pega-se os três e forma-se o planejamento estratégico da
[Nome da Empresa].”. Ademais, a empresa também define “Principais Atuações”, ou seja,
metas de curto prazo, como parte de sua estratégia.
Uma visão mais aprofundada sobre o Planejamento pode ser obtida da análise do Quadro
6 e da Figura 3, os quais apresentam, respectivamente, as Diretrizes e Principais Atuações da
Monte Olimpo e Metas estipuladas para 2017.
Quadro 6 – Diretrizes e Principais Atuações.
Caracterização dos elementos
Diretrizes: 1) Cliente em 1º lugar. 2) Despesas limitadas ao orçamento. 3) Atrair, treinar e reter talentos. 4)
Produtividade, inovação e simplicidade na gestão. 5) Fortalecer a cultura do Great Place to Work. 6) Respeito
pelos Pilares: Clientes, Funcionários, Acionistas e Fornecedores
Principais atuações: 1) Manter a taxa de turnover abaixo de 2%. 2) Redução de ativos. 3) Nível de
Endividamento de longo prazo – buscar 50%. 4) Manter nível de endividamento com terceiros menor que 55%.
5) Qualidade e agilidade na entrega dos produtos e serviços. 6) Investir 1% do faturamento. 7) Zelar pela saúde
dos funcionários (Financeira, Física e Emocional).
Fonte: Dados da pesquisa – Cartilha de Metas 2017, RS (2016) e Símbolos adotados pela empresa.

Tais evidências também apontam para a conexão entre controles voltados para o
planejamento de longo prazo e de curto prazo, assim como sistemas de recompensa. As
Diretrizes, elemento do planejamento estratégico, relacionam-se com os Valores (Ideologia),
que também influenciam as Principais atuações, as metas de curto prazo. Tais metas,
explicitamente na Figura 2 culminam na possibilidade de se “ganhar” uma viagem de oito dias.
Figura 2 – Metas Monte Olimpo 2017

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

No que concerne os Controles Cibernéticos, o Orçamento (Quadro 7) foi reconhecido por
todos os entrevistados como o principal instrumento de controle voltado para o desempenho.
Embora seja uma inovação recente na empresa, percebeu-se grande impacto no dia a dia dos
indivíduos e reflexos satisfatórios nos resultados da empresa. Há várias evidências nos controles
culturais de planejamento que rementem ao orçamento. No que diz respeito aos Valores, existe
uma premissa voltada ao corte de desperdícios, completamente compatível com o orçamento
executado pela empresa. Além disso, as Metas refletem previsões orçamentárias de resultados,
e uma das Diretrizes, prevê a redução das despesas.
Quadro 7 – Controles Cibernéticos (Orçamento).
Aspectos
Trechos/Características/Fontes
observados
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Orçamento,
direcionamento de
atividades

“Eles [os funcionários] tinham as metas que os gerentes cobravam pra ser atingida, mas eles
não tinham um norte pra saber se aquilo estava dentro ou não, eles não tinham essa mensuração
de números né, então agora a gente [subárea de Orçamento] dá esse suporte pra eles. ... as ações
a gente deixa mais pro cargo de cada líder: ‘você tem esses números pra você trabalhar, o que
você vai fazer pra chegar neles, aí é com você, responsabilidade sua, se você vier me perguntar
eu estou aqui pra te ajudar e te orientar no que eu conseguir’. Mas de responsabilidade de cada
gestor.” (Entrevistado 10).

Ferramenta
estratégica

“O orçamento é uma ferramenta estratégica, ela está diretamente ligada à estratégia da empresa.
É justamente aliado, e quando faz estratégia ela está como direcionamento da empresa.
Exemplo, ela serve para, para várias tomadas de decisão futuras, curto prazo e longo prazo. ...
então, essa é, esse é o aspecto principal, que é uma ferramenta que está dentro da governança
coorporativa da empresa. ... se a empresa, de modo geral, não utilizar o orçamento como uma
ferramenta de trabalho ou de estratégia, ou de monitoramento, ou de indicador, ou de vários
aspectos, ele deixa de ter a sua validade. ... se ele for simplesmente uma, uma ferramenta
administrativa que você vai lá e diz ‘está feito o orçamento e está O.K.’, daí ele perde um pouco
do valor.” (Entrevistado 10).
Fonte: Dados da pesquisa (2017).

A empresa, a partir do Orçamento, estabelece suas metas de resultados, por exemplo,
faturamento e resultado econômico, conforme ilustrado na Figura 3. O controle orçamentário é
um dos fundamentos para que tais resultados sejam alcançados, diversas metas derivam desse
processo e são atribuídas às diversas áreas da empresa, dentre elas a Controladoria. Além de
servir como ferramenta de análise de desempenho de áreas específicas, o Orçamento também é
empregado para analisar o desempenho do trabalho, ou seja, o comportamento dos indivíduos:
“ ... pelo próprio orçamento eu consigo analisar o desempenho dos administradores. Eu consigo analisar
um bom administrador de área, área de varejo, área de indústria, a área de atacado, área de serviço, eu
consigo analisar ‘esse é um bom administrador’. Porque, às vezes, porque você pode, depois, ajudar ele na
tomada de decisão, ‘essa linha aqui está legal, essa linha aqui estouro’. Aí você ‘pô, você deixou o teu
orçamento com uma margem sobrando, dá para você ajustar isso aqui e tentar buscar uma lucratividade
maior’ ...” [Entrevistado 10, Controller].

Assim, entende-se que todos os mecanismos voltados para planejamento, juntamente com
o orçamento são utilizados para estabelecer controle não apenas sobre os recursos da empresa,
mas também sobre o comportamento de indivíduos, de departamentos e unidades de negócio,
em linha com a literatura que fundamenta a pesquisa.
Nesse mesmo sentido, a Monte Olimpo também utiliza medidas financeiras e não
financeiras de desempenho. O Entrevistado 4 apontou a existência do orçamento e de alguns
indicadores e contas contábeis que a empresa faz acompanhamento.
“Hoje orçamentos, perdas, faturamento, são os principais índices que a empresa segue, temos uma série de
índices que a gente acompanha também. Vamos supor, se você está olhando os principais riscos, tá olhando
o faturamento, está olhando o lucro, olhando o retorno do PL, se essas três contas estão fechando como
você pretendia, então, outras são uma tendência, porque uma fica amarrada na outra. Até quando falamos:
‘não vou tirar um histórico pra ver o que aconteceu com essa conta, por exemplo, liquidez’ e ela está linear,
ou está subindo dependendo da projeção, da forma que você está analisando, aí você fala assim ‘pô,
ninguém fica cuidando disso aqui, como que ela tá tão boa?’ [risos]. ... se você controla o retorno do PL, e
provavelmente se você tem um retorno que exige um mínimo de retorno, você vai ter liquidez.”

Entretanto, tais instrumentos são, predominantemente, utilizados para fins decisoriais:
“mais pra decisão, pode até influenciar um pouco de ação, mas, mais decisão mesmo”
(Entrevistado 4). Nessa direção, conforme o conceito de SCG adotado (Malmi & Brown, 2008),
entende-se que tais instrumentos não são considerados Medidas Financeiras de controle, pois
possuem demasiadamente foco específico para serem entendidos como tal (Malmi & Brown,
2008). O Orçamento, por exemplo, é um SCG amplo, por isso é considerado um sistema de
controle. Assim, somente o overhead foi identificado como uma Medida Financeira de controle.
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A Monte Olimpo adota diversas Medidas Não Financeiras de desempenho, as quais o
possuem a principal finalidade de identificar direcionadores de performance e superar alguma
eventual limitação das Medidas Financeiras (Malmi & Brown, 2008). O Quadro 8 evidencia as
Medidas Financeiras que fazem parte do pacote de SCG da Monte Olimpo.
Quadro 8 – Controles Cibernéticos (Medidas Não Financeiras)
Medidas Não
Trechos/Características/Fontes
Financeiras
FAD – Ficha de
“É a ferramenta para melhoria dos desempenhos e comportamentos de forma
Acompanhamento compartilhada (Líder e Liderado), com base na confiança e comunicação transparente
de desempenho
entre as pessoas.” (Cartilha de Integração, 2017).
Avaliação 360
“ ...todo o semestre ou todo ano tem uma, um acompanhamento de liderança ... Então eu
sou analisado pelo meu gerente, sou analisado pelo meu subordinado, o pessoal da minha
equipe, e sou avaliado pelos meus pares, pessoas que estão no mesmo nível que eu.”
(Entrevistado 4).
Feedback
“... um feedback pra gente, positivo, negativo e eu acho isso uma forma de
reconhecimento também, porque nesse momento eles falam pra você, te dão um norte se
você está no caminho certo ou não está no caminho certo e outra forma de reconhecimento
que eu acho também, é de dar oportunidade para a pessoa, né?” (Entrevistado 1).
“Primeiro é feito um relatório, notas dessa avaliação feita, onde você avalia o que você
acha que tem de pontos fortes, pontos fracos que você precisa melhorar.” (Entrevistado 8).
5S
“ ... nós adotamos agora há pouco tempo, desde o começo do ano é o 5S nas indústrias, ele
é bem colocado nas indústrias.” (Entrevistado 5).
Metas como
“... além do orçamento, as metas individuais por área, uma vez por mês, as pessoas têm
medidas de
que apresentar, e se te tiver, vamos dizer assim não atingiu a meta, ele tem que fazer um,
desempenho
plano de ação, pra entrar nessa meta ...” (Entrevistado 10).
“... a Controladoria tem uma meta de entregar o DRE do mês, todo dia 10. Essa é uma
mensuração de desempenho.” (Entrevistado 4).
Metas como
“... Se eu fosse um headhunter, te fizesse uma pergunta lá no período que você ficou lá na
medida de
[Monte Olimpo], do ano vamos dizer 2010, até o ano de 2017, o que você fez de diferente
desempenho do
lá no orçamento? Então essa resposta que eu quero que você coloque pra mim e tem que
trabalho
desenvolver como meta, o que você fez de diferente, e traz isso pra dentro da empresa ...
é isso que vai ser uma das ferramentas que eu vou analisar no teu desempenho, porque ele
fazer o dia-a-dia, isso é muito comum, já faz parte.” (Entrevistado 10).
Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Percebe-se, a partir Quadro 8, que há uma ênfase na performance e no comportamento da
equipe, visto que a maioria das Medidas Financeiras adotadas são empregadas para esse
propósito. FAD, Avaliação 360 e Feedback são sistemas de avaliação de desempenho voltados
para o aprimoramento contínuo da equipe, situação que demonstra sintonia com a Ideologia da
empresa, especialmente uma de suas premissas. Adicionalmente, o relato do Entrevistado 10,
na última linha do Quadro 13, indica que há um entrelaçamento entre o desenvolvimento da
equipe, estabelecimento e cumprimento de metas e à própria inovação da empresa – outra
situação que corresponde à Ideologia Monte Olimpo. Ainda, alguns entrevistados indicaram
que esse tipo de avaliação e acompanhamento pode resultar em reconhecimento (Quadro 8,
Entrevistado 1), o que pode ser considerado como uma espécie de recompensa não financeira.
Os controles voltados para Remuneração e Recompensas são variados, e composto por
elementos financeiros e não financeiros que incentivam o desempenho de seus funcionários. As
evidências sobre esse mecanismo de controle encontram-se no Quadro 9.
Quadro 9 – Remuneração e Recompensas
Remuneração e
Trechos/Características/Fontes
recompensas
Presença
“Bônus de R$ 100,00 pago a cada mês para os funcionários que não tiverem falta no
essencial
trabalho.” (Cartilha de Integração, 2017).
PLR
“... eu fui no banheiro e entrei lá, estavam entrando comigo e eu: ‘ô, essa luz acessa aqui,
pra que?’ No meio do dia a luz acessa, falei assim: ‘ô, desliga essa luz acessa, porque é
meu décimo quarto’ [risos] ...” (Entrevistado 4).
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“Tem que ter, tem que atingir o retorno do PL ...” (Entrevistado 2).
“R$ 3.000,00 – para o funcionário que completar 10 anos de empresa, ...; R$ 3.000,00 – 15
anos; R$ 5.000,00 – 20 anos; R$ 30.000,00 – 30 anos.” (Cartilha de Integração, 2017).
“É, vou pegar meu bônus agora no final mês que vem.” (Entrevistado 2).
“Agora mesmo um colaborador nosso vai levar pra Porto de Galinhas, é ele vai porque,
tempo de empresa, pelo que ele já fez pela equipe entendeu?” (Entrevistado 3).
“... já plantei a minha árvore, ... já plantei a primeira né, e pretendo plantar mais algumas.”
(Entrevistado 8).
“Nas nossas metas ali já, se a gente cumprir aqueles valores ali das metas, tem a viagem
dos 100, 100 pessoas ou mais vai viajar ...” (Entrevistado 4).
Indicada sempre em conjunto das metas de resultados. Diversas formas de divulgação,
principalmente por meio de Símbolos.
Benefícios e
“Aham, isso é igual para todo mundo, a gente tem essa bonificação, tem plano de saúde,
Viagem dos
plano odontológico, essas coisas. Tem a viagem do cem, que são sorteadas cem pessoas no
cem
ano pra fazer uma viagem com o patrão, então tem algumas bonificações, não é só o
vendedor em cima de metas.” (Entrevistado 1).
Bônus atrelado
“Bônus, hoje, os principais gerentes, tem bônus de meta de orçamento, por exemplo. Aliás
a metas
cada um se preocupa com seu orçamento [risos]. ... bônus no caso anual, com regras
orçamentárias
especificas.” (Entrevistado 4).
Incentivo
“... bolsas de estudo de 50% até 100% da mensalidade dos cursos de graduação e pósuniversitário
graduação. O aluno é incluído no programa com 50% de incentivo e pode vir a ter 100% do
valor da mensalidade. Para tanto, deve ter todas as notas iguais ou superiores a 8,0 (oito)
em cada uma das disciplinas.” (Cartilha de Integração, 2017).
“... tem dois tipos né, se você estudar eu já te ajudo, mas se você dedicar um pouquinho
mais, eu te ajudo mais.” (Entrevistado 3).
Fonte: Dados da pesquisa (2017).
Bonificação por
tempo de
serviço
Viagem e tempo
de serviço
Plantio de
árvores
Viagem de 8
dias

No Quadro 9, os excertos destacados em negrito indicam quais comportamentos,
atividades ou objetivos estão atrelados aos benefícios concedidos pela empresa aos seus
colaboradores, considerando-se a congregação entre comportamentos dos indivíduos e
objetivos e estratégias da organização, ou seja, estímulos ao esforço (Malmi e Brown, 2008)
em prol dos interesses econômicos da organização (Miller, 2001).
No que tange os Controles Administrativos, em termos de Design e Estrutura
Organizacional, a empresa divide-se em mais de 40 departamentos, além das unidades de
negócios específicos – indústria, atacado, varejo, fazenda, empresa de crédito, entre outros. Para
que haja harmonia entre os departamentos e subáreas que compõem a estrutura organizacional
da Monte Olimpo, diversos mecanismos de controle são adotados: divisões departamentais,
especificação funcional, rede social interna, conferências entre sujeitos de áreas distintas,
estímulos a se aprender as funções de colegas, construir network e job rotation.
A Estrutura de Governança da Monte Olimpo foi estabelecida em parceria com
consultorias especializadas em empresas familiares. Caracteriza-se, como um elemento
fundamental para a gestão e a obtenção de resultados, conforme o RS de 2016:
“Os princípios básicos que norteiam o sistema de Governança Corporativa: Transparência, Equidade,
Prestação Responsável de Contas, Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa vão de encontro a
Ideologia do [Grupo Monte Olimpo], pois convergem e se baseiam na necessidade de garantir, direcionar
e inspirar através de um conjunto de processos, crenças, valores, políticas, leis e regulamentos a maneira
como uma empresa é dirigida, administrada ou controlada e o retorno para todos os seus Stakeholders.”

Entende-se que a convergência existente entre a Ideologia (Valores) e os princípios de
governança que direcionam a sua Governança Corporativa estabelecem a conexão entre todos
os elementos considerados como integrantes do pacote de SCG. Deste modo, torna-se possível
articular os comportamentos e decisões dos membros organizacionais para que haja
consistência entre as atitudes individuais e os objetivos e as estratégias da Monte Olimpo.
Dentre os controles voltados para a governança (Malmi & Brown, 2008), citam-se:
diversos tipos de reuniões, celebrações de resultado, prazos a serem cumpridos, cronograma
semanal e checklist de atividades, descrição de atividades, feedback formal e atribuição de
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responsabilidades e deveres. Destaca-se, sobretudo, o alcance do controle permitido por meio
dos cronogramas e checkists:
“Temos os cronogramas semanais, então cada qual tem um checklist. Então, tento entregar aquele checklist,
tanto na parte da manhã como na tarde acompanhado pelo supervisor. E ele vai ali e valida cada um, e
cada semana tem que fechar. Toda a rotina e atividade de cada um está ali dentro de um checklist e eles
têm que cumprir. Com isso eu consigo ver principalmente quando é no sistema e o problema surgiu, eu
consigo ver com antecedência e não deixar pro final. ... nós montamos todo checklist numa sequência de
efetividade do processo. Então a gente sempre trabalha para melhorar o processo, fazer com mais
eficiência, mais velocidade, menos, com segurança, qualidade e na hora certa e que sobre tempo para
a pessoa ainda, sobre tempo para a pessoa estudar, se preparar, analisar, então esse é o nosso
checklist.” (Entrevistado 6).

A empresa também utiliza uma série de Políticas a Procedimentos, controles
administrativos voltados para regular uma série de processos, condutas e procedimentos
internos: regras internas, restrições orçamentárias, código de ética próprio, a adoção dos
códigos de ética das profissões regulamentadas, política de combate à corrupção, descrição das
atividades, e, novamente, o checklist.
Outro aspecto destacado por Miller e O’Leary (1994) e Malmi e Brown (2008) para a
existência do controle são os treinamentos. A empresa estimula a formação e especialização
universitária e promove treinamentos e capacitações internos para integração de novos
funcionários ao ambiente cultural da empresa, formação para vendedores e desenvolvimento de
outras pessoas e áreas (tanto aspectos comportamentais quanto técnicos), voltados para o bem
estar da equipe, e de integração à cultura organizacional para todos os funcionários.
De modo a explicar como ocorre a utilização integrada e complementar de todos os
mecanismos de controle, elaborou-se o mapa cognitivo ilustrado pela Figura 3, o que
proporcionou uma “generalização explicativa” (Stake, 1995, p. 85). Os controles culturais da
Monte Olimpo estabelecem todo o conjunto de circunstâncias que a guiam, assim como o
contexto para o estabelecimento e o funcionamento do pacote de SCG. A cultura da empresa é
fundamentada em sua Ideologia, que é composta pela missão, negócio, valores, visão e
premissas (RS 2016), e corresponde aos Valores (Malmi & Brown, 2008). Destarte, a cultura
da Monte Olimpo será referida como Valores, conforme a nomenclatura da tipologia empregada
no estudo, para se evitar confusões conceituais e possibilitar a ambientação da análise.
A organização possui Valores bem definidos e amplamente difundidos. De acordo com
praticamente todos os entrevistados, é um aspecto definidor do sucesso da empresa, argumento
reforçado pela percepção do Entrevistado 3: “É a cultura, não tenho dúvida disso, é a cultura
imposta lá trás, porque a gente sabe que cultura não é alguém falar ‘ano que vem eu vou colocar
uma cultura nova’. ... É disseminar de alguma forma, e replicar.”
O Entrevistado 3 destaca a cultura como fator determinante para o sucesso e coloca a
disseminação da cultura organizacional como fator chave para que isso aconteça. Ademais,
outros dois tipos de Controles Culturais exercem esse papel: os Símbolos e os Controles de
Clãs. Os Símbolos são estabelecidos como veículos de comunicação e lembrete contínuo sobre
regras e os Valores. Por exemplo, as placas com os resultados esperados e metas para 2017,
espalhadas por toda a empresa; e o uso obrigatório de uniforme e o espaço de trabalho aberto,
pois, respectivamente, promovem o senso de pertencimento, relacionamentos e cooperação.
Os Controles de Clã dizem respeito aos processos de socialização que visam semear
valores e crenças organizacionais, conforme ocorre, por exemplo, com a rede social própria da
empresa desenvolvida para construir o Jeito Monte Olimpo (outro Controle de Clã). A
finalidade do Jeito Monte Olimpo é disseminar os Valores do Grupo Monte Olimpo.
Entende-se, em linha com Alvesson e Kärreman (2004) e Malmi & Brown (2008), que os
mecanismos socioideológicos de controle influenciam desde quais artefatos sociotécnicos são
adotados até a forma com que os mesmos são empregados para que os resultados convirjam
com as estratégias e os objetivos organizacionais (Figura 2). Nota-se, que os controles
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relacionados ao Planejamento possuem Valores em sua constituição. De acordo com o
Controller, o planejamento estratégico é composto pela ideologia, metas e diretrizes. O
planejamento, voltado para ações (curto prazo), corresponde a etapas anuais que, resultarão no
atingimento do objetivo de longo prazo da empresa: se tornar “a empresa número 1 do Brasil
como excelente lugar para se trabalhar e estar entre as 200 maiores empresas do país, até 2019.”.
Portanto, compreende-se que a estratégia da Monte Olimpo é moldada pelos seus Valores.
Como consequência do Planejamento, existe a necessidade de se evidenciar e avaliar o
desempenho real em face do planejado. Assim os Controles Cibernéticos – orçamento (bastante
enfatizado), medidas de desempenho financeiras (e.g. overhead) e não financeiras (e.g. metas,
5S) são utilizados. Para se promover o alinhamento entre atividades dos membros
organizacionais e os objetivos e as estratégias definidos pela empresa no Planejamento e pelos
Controles Cibernéticos, a Monte Olimpo adota diversos sistemas de Remuneração e
Recompensas, todos atrelados a padrões de desempenho desejáveis (Malmi & Brown, 2008).
Para que os controles planejamento, cibernéticos, remuneração e recompensas
funcionem, a presença de Controles Administrativos se faz necessária, pois fornecem a estrutura
que possibilita o funcionamento dos demais (Malmi & Brown, 2008). Nesse sentido, o
direcionamento de comportamentos individuais e grupais ficam a cargo do Design e Estrutura
da Organização; a atribuição de autoridade e responsabilidade e a coordenação de atividades
ficam por conta das Estruturas de Governança; e as Políticas e Procedimentos remetem ao
controle de ações, regras e restrições comportamentais da Monte Olimpo (Figura 2).
O último elemento atribuído ao pacote de SCG (Figura 2) são os treinamentos, e
capacitações, considerados como controles administrativos e culturais (Malmi & Brown, 2008),
oferecidos com o intuito de gerar consistência entre as ações e decisões individuais e os
objetivos e as estratégias organizacionais. Os treinamentos e as capacitações são direcionados
para a cultura organizacional, e para o desenvolvimento pessoal e de competências compatíveis
com as metas e objetivos e realização de atividades.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscou-se compreender como os sistemas de controle gerencial são utilizados de modo
integrado e complementar para alinhar comportamentos individuais aos objetivos
organizacionais. Realizou-se estudo de caso único, em uma perspectiva interpretativista, o que
permitiu a investigação em profundidade do Pacote de SCG da Monte de Olimpo em seu
contexto de utilização.
Em relação à classificação dos componentes dos sistemas de controle gerencial da Monte
Olimpo, conforme a tipologia de Malmi e Brown (2008), destaca-se que esse conjunto de SCG
reúne vários elementos heterogêneos, que funcionam em sincronia, aglutinados ao meio social,
em aquiescência às concepções de Malmi e Brown (2008) e de Baxter e Chua (2009).
Destaca-se, principalmente, as atribuições dos controles culturais (Malmi & Brown,
2008), pois, a partir deles, se estabelece o contexto de atuação e a sustentação do controle
gerencial da empresa objeto de estudo. Entende-se que os controles culturais estão arraigados
nos controles estruturais (Alvesson & Kärreman, 2004), visto que as evidências do estudo
apontam a presença de controles culturais na composição, por exemplo, do planejamento e da
estrutura de governança corporativa, bem como na execução do referido controle – por meio
do orçamento e de medidas de desempenho financeiras e não financeiras.
Nesse contexto, conclui-se que a influência e o controle provenientes do Pacote de SCG
vão desde os valores considerados importantes pelos sócios (Ideologia) até a programação
diária de uma terça-feira à tarde da segunda semana de outubro (checklist). Assim, claramente,
o caminho entre tais extremos é permeado de mecanismos voltados para o controle gerencial,
o que configura a apropriação da autonomia dos indivíduos para que os seus comportamentos
sejam compatíveis com os interesses econômicos das organizações, fenômeno compatível com
as visões de Miller (2001), Chenhall (2007), Malmi e Brown (2008) e Baxter e Chua (2009).

18

Figura 3 – Pacote de sistemas de controle gerencial da Monte Olimpo

Fonte: dados da pesquisa.
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Nesse contexto, conclui-se que a influência e o controle provenientes do Pacote de SCG
vão desde os valores considerados importantes pelos sócios (Ideologia) até a programação
diária de uma terça-feira à tarde da segunda semana de outubro (checklist). Assim, claramente,
o caminho entre tais extremos é permeado de mecanismos voltados para o controle gerencial,
o que configura a apropriação da autonomia dos indivíduos para que os seus comportamentos
sejam compatíveis com os interesses econômicos das organizações, fenômeno compatível com
as visões de Miller (2001), Chenhall (2007), Malmi e Brown (2008) e Baxter e Chua (2009).
Conclui-se, em conformidade com os achados de Alvesson e Kärreman (2004), que há
espaço para que diversas formas de controle coexistam e sejam utilizadas de maneira integrada
e complementar, considerando-se os objetivos e as estratégias organizacionais.O estudo oferece
uma generalização explicativa sobre a utilização integrada e complementar dos SCG e sobre
como o controle é exercido para que as ações das pessoas sejam compatíveis com os objetivos
econômicos da empresa. Essa generalização teórica pode se estender a outros estudos ou
contextos práticos, tendo em vista que empregou uma tipologia de investigação empírica
(Malmi & Brown, 2008) que resultou no mapeamento dos controles existentes na Monte
Olimpo e da forma como tais controles se integram e são empregados, o que atente as demandas
apresentadas por Malmi e Brown (2008) e Bedford e Malmi (2015).
Desse modo, destaca-se como contribuição teórica a ampliação do leque de discussões
em torno do papel ativo dos sistemas de controle gerencial (Chenhall, 2007), especialmente em
um sentido integrador (Malmi & Brown, 2008), haja vista que predominam pesquisas que
enfocam no papel passivo dos controles e que se dedicam a estudar SCGs isoladamente. Assim,
este estudo contribui para o alargamento da compreensão sobre como os sistemas de controle
gerencial são utilizados, promovem o controle gerencial e se complementam.
Nesse sentido, destaca-se como principais contribuições provenientes da integração dos
sistemas de controle gerencial, a relevância dos controles culturais para os demais SCG, a
articulação observada entre os elementos do pacote de sistemas de controle gerencial e o alcance
amplo do controle exercido pelos SCG. Tais contribuições teóricas podem resultam em
contribuições empíricas, pois o estudo permite uma visualização aprofundada da utilização de
um Pacote de SCG em seu contexto de aplicação, o que poderia jogar luz ao processo de como
as empresas escolhem e utilizam controles para alcançarem os seus objetivos econômicos.
Destaca-se como oportunidade de pesquisa analisar as atuações autorreguladas como
mecanismo de controle e poder, tendo em vista que há uma concordância implícita às
determinações da empresa voltadas para o atingimento de resultados econômicos.
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