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Resumo/Abstract
Esta pesquisa investiga os efeitos antecedentes da liderança transformacional e da configuração
orçamentária no compartilhamento de informações verticais e das atitudes do supervisor na propensão
de gestores subordinados ao compartilhamento de informações privadas. Pesquisa descritiva, de
levantamento e abordagem quantitativa, foi realizada junto a 113 gestores de organizações industriais
brasileiras. Os resultados encontrados evidenciaram que a liderança transformacional está associada
positivamente ao incentivo à participação orçamentária e ao compartilhamento de informações, com
efeitos indiretos na participação orçamentária. Estes achados indicam que o gestor, ao apresentar
características de liderança transformacional e ao incentivar o subordinado, suscita em maior
participação nos processos orçamentários. O incentivo à participação potencializa a participação
orçamentária. No entanto, apresenta efeitos indiretos no compartilhamento de informações, sugerindo
que, ao participar do processo orçamentário, maiores níveis de socialização de informações são
atingidos. A relação encontrada do compartilhamento de informações com a confiança no supervisor,
suporte organizacional e propensão ao compartilhamento de informações é positiva, permitindo inferir
que maiores níveis de compartilhamento de informações, aumentam a confiança no supervisor, a
percepção de maior suporte organizacional e o gestor subordinado tende a partilhar informações
privadas com seu superior. Estas evidências revelam em que condições a partilha de informações é
alcançada no contexto orçamentário. Estes resultados fornecem contribuições práticas e gerenciais, pois
permitem às organizações a identificação de fatores determinantes aos efeitos da participação
orçamentária no compartilhamento de informações e desta variável nas atitudes gerenciais, elementos

antecedentes a propensão de gestores subordinados ao compartilhamento de informações privadas que
dispõe no contexto orçamentário.
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SUBORDINADOS AO COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PRIVADAS1
RESUMO
Esta pesquisa investiga os efeitos antecedentes da liderança transformacional e da configuração
orçamentária no compartilhamento de informações verticais e das atitudes do supervisor na
propensão de gestores subordinados ao compartilhamento de informações privadas. Pesquisa
descritiva, de levantamento e abordagem quantitativa, foi realizada junto a 113 gestores de
organizações industriais brasileiras. Os resultados encontrados evidenciaram que a liderança
transformacional está associada positivamente ao incentivo à participação orçamentária e ao
compartilhamento de informações, com efeitos indiretos na participação orçamentária. Estes
achados indicam que o gestor, ao apresentar características de liderança transformacional e ao
incentivar o subordinado, suscita em maior participação nos processos orçamentários. O
incentivo à participação potencializa a participação orçamentária. No entanto, apresenta efeitos
indiretos no compartilhamento de informações, sugerindo que, ao participar do processo
orçamentário, maiores níveis de socialização de informações são atingidos. A relação
encontrada do compartilhamento de informações com a confiança no supervisor, suporte
organizacional e propensão ao compartilhamento de informações é positiva, permitindo inferir
que maiores níveis de compartilhamento de informações, aumentam a confiança no supervisor,
a percepção de maior suporte organizacional e o gestor subordinado tende a partilhar
informações privadas com seu superior. Estas evidências revelam em que condições a partilha
de informações é alcançada no contexto orçamentário. Estes resultados fornecem contribuições
práticas e gerenciais, pois permitem às organizações a identificação de fatores determinantes
aos efeitos da participação orçamentária no compartilhamento de informações e desta variável
nas atitudes gerenciais, elementos antecedentes a propensão de gestores subordinados ao
compartilhamento de informações privadas que dispõe no contexto orçamentário.
Palavras-chave: Estilo de liderança transformacional; Incentivo à participação orçamentária;
Configuração orçamentária; Atitudes do supervisor; Compartilhamento de informações.
1. INTRODUÇÃO
O sistema orçamentário reflete uma combinação de fluxos de informações e processos
que fazem parte do sistema de planejamento de uma organização (Merchant, 1981), cujo
propósito é facilitar esse planejamento e motivar a performance do subordinado (Chow et al.,
1988). Para tanto, a participação orçamentária é utilizada pelo subordinado e superior para
melhorar os resultados de seu trabalho, por meio da incorporação de informações relevantes ao
contexto orçamentário (Shields & Shields, 1998). Evidências anteriores reconhecem os
subordinados como detentores de informações muitas vezes mais precisas do que seus
superiores (Merchant, 1981; Chow et al., 1988; Nouri & Parker, 1998). Ao possuir melhores
informações sobre o nível de apoio orçamentário para a realização de suas tarefas, o
subordinado ao participar do processo orçamentário, incorpora informações relevantes (Nouri
& Parker, 1998) e privadas que são de seu conhecimento, resultando em orçamentos mais
precisos (Merchant, 1981; Murray, 1990).
Enquanto que os resultados de distintos levantamentos sinalizam para a associação da
participação orçamentária a menores níveis de assimetria de informação (Chow et al., 1988),
outras evidências destacam a relação positiva entre a participação orçamentária e o
compartilhamento de informações (Parker & Kyj, 2006; Zonatto et al., 2019a). Em vista destes
resultados, depreende-se que a participação de todos os gestores no orçamento estimula a
partilha de informações e que, por esta razão, as organizações vêm buscando a participação e o
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envolvimento dos indivíduos nos processos orçamentários (Milani, 1975; Shields & Shields,
1998), pois entendem que estas são variáveis que tendem a facilitar o compartilhamento de
informações (Parker & Kyj, 2006). Neste caso, ações podem ser realizadas para explorar o
envolvimento do subordinado e investigar os processos pelos quais esse clima de envolvimento
no trabalho pode surgir ou ser criado (Richardson & Vanderberg, 2005). No entanto, as
possíveis motivações que levam ao compartilhamento de informações podem depender também
de outros fatores antecedentes (Parker & Kyj, 2006), que explicam o compartilhamento de
informações verticais.
Neste sentido, observa-se em pesquisas que investigaram os estilos de liderança, uma
influência significativa de dimensões distintas da liderança transformacional sobre variáveis
que representam reações atitudinais no comportamento humano no trabalho (Richardson &
Vanderberg, 2005), sugerindo que o estilo de liderança influencia no incentivo à participação
do subordinado (Kyj & Parker, 2008). Dessa forma, entende-se que o líder exerce papel
essencial no processo de incentivar os subordinados a participar dos processos organizacionais
(Lunardi et al., 2019b). Nesta pesquisa utilizou-se a variável específica de estilo de liderança
transformacional, pois presume-se que este estilo pode estar associado a um clima de
envolvimento organizacional diferenciado e particular (Richardson & Vandenberg, 2005).
Outros fatores relacionados a ações e atitudes também atuam na precisão com que os
membros de um nível administrativo se comunicam (Read, 1962). O suporte organizacional
percebido pelo subordinado fortalece o seu esforço em prol da organização (Eisenberger et al.,
1986), pois o fato de o subordinado perceber este suporte, adquirir um nível de confiança em
seu superior (Read, 1962) e participar do processo orçamentário (Covaleski et al., 2007), pode
potencializar a socialização de informações privadas em sua posse. Nesta pesquisa, pretendese abordar tais premissas subjacentes que influenciam a propensão do indivíduo a compartilhar
informações privadas com seu superior, o que configura um diferencial desta investigação e
contribui para o desenvolvimento da abordagem comportamental da contabilidade (Birnberg et
al., 2006), no contexto orçamentário (Lunardi et al., 2020).
A literatura que versa sobre fatores que influenciam o compartilhamento de informações
tem evoluído internacionalmente (Shields & Shields, 1998; Parker & Kyj, 2006). No entanto,
não observaram antecedentes relacionados a ações e comportamentos do líder no processo
orçamentário, para explicar o nível de compartilhamento de informações. Também não avaliam
em que condições gestores subordinados estão propensos a compartilharem informações
privadas que dispõe, lacuna teórica explorada neste trabalho. Estas evidências reforçam a
oportunidade de pesquisa que estimula a realização deste estudo, visto os indicativos de que a
investigação destes relacionamentos em uma amostra de gestores responsáveis pela área de
controladoria, mostra-se incipiente no cenário industrial brasileiro. Observa-se que o fluxo de
pesquisas analisou a relação entre alguns constructos apontados nesta pesquisa (Zonatto et al.,
2019a), porém, de forma isolada e não na configuração teórica proposta nesta investigação, não
observando ainda os efeitos atitudinais consequentes na propensão a partilha de informações.
Dessa forma, a questão problema do estudo busca responder: Quais os efeitos
antecedentes da configuração orçamentária no compartilhamento de informações verticais e das
atitudes do supervisor na propensão de gestores subordinados ao compartilhamento de
informações privadas? O objetivo da pesquisa consiste em analisar, junto a gestores da área de
controladoria de organizações industriais brasileiras, os efeitos antecedentes da configuração
orçamentária no compartilhamento de informações verticais e das atitudes do supervisor na
propensão de gestores subordinados ao compartilhamento de informações privadas.
É relevante para as organizações a análise da configuração orçamentária, do
compartilhamento de informações verticais e das atitudes do supervisor e seus efeitos
produzidos em indivíduos subordinados ao compartilhamento de informações privadas, pois
permite as organizações avaliar estas variáveis e, assim, estimular melhorias nas comunicações

ascendentes das informações e na análise dos papeis mediadores do compartilhamento de
informações em atitudes gerenciais. Esse fato inclui a identificação de mecanismos que criam
condições para maiores interações entre superiores e subordinados, para que ambos estejam
dispostos a partilhar informações relevantes sobre suas atividades (Zonatto et al., 2019a).
A pesquisa ainda contribui para o avanço de estudos que buscam investigar antecedentes
ao compartilhamento de informações, visto que as ligações observadas nesta investigação
fornecerem evidências dos elementos antecedentes (estilo de liderança, participação
orçamentária e incentivo à participação orçamentária) que influenciam na partilha de
informações verticais. O estudo também proporciona a compreensão dos efeitos interativos
conjuntos do compartilhamento de informações verticais e das atitudes do supervisor (confiança
no superior e suporte organizacional percebido) na propensão de gestores subordinados ao
compartilhamento de informações privadas, inovação teórica deste trabalho.
A lente teórica desta investigação justifica-se sinalizando implicações relevantes para o
desenvolvimento da compreensão dos antecedentes envolvidos nos processos orçamentários, a
fim de que os gestores das organizações possam desenvolver estratégias para permitir maior
engajamento orçamentário e melhores vínculos para a partilha de informações entre ambos,
uma vez que a participação orçamentária atua como um importante mecanismo de troca de
informações relevantes para a tomada de decisões gerenciais (Hopwood, 1976). Tais achados
constituem-se como importantes contribuições teóricas desta investigação.
2. MODELO TEÓRICO DE ANÁLISE E HIPÓTESES DE PESQUISA
2.1 Liderança transformacional, configuração orçamentária e incentivo à participação
No cenário organizacional, o orçamento participativo expressa-se como um importante
mecanismo onipresente nas organizações (Lau et al., 2018), sendo um elemento facilitador de
uma comunicação aprimorada, permitindo aos superiores conhecer as interdependências das
tarefas executadas por seus subordinados (Kanodia, 1993). Contudo, para que a configuração
orçamentária ocorra de maneira colaborativa entre as hierarquias, o estilo de liderança
apresenta-se importante para a coordenação das rotinas de trabalho, proporcionando maior troca
de informações entre superior e subordinado (Zonatto et al., 2019a). Deste modo, o uso do
orçamento se mostra como uma forma dos superiores expressarem o seu estilo de liderança
(Argyris, 1952), ao mesmo passo que aspectos de liderança interagem de maneira notória com
as características do sistema orçamentário (Ansari, 1976).
Evidências sugerem uma relação positiva entre o estilo de liderança e a participação
orçamentária (Brownell, 1983; Lau et al., 1997; Lunardi et al., 2019b). Entretanto, o estilo de
liderança analisado por estas pesquisas, não destaca um estilo específico de liderança, o que
indica um potencial de investigação ainda incipiente, que se pretende mitigar a partir da análise
da liderança transformacional, caracterizada pelas dimensões de influência idealizada,
inspiração, estimulação intelectual e consideração dos gestores (Bass & Avolio, 1989).
Controllers que se portam como líderes transformacionais são vistos por seus colegas e
subordinados como líderes eficazes, de alto desempenho, que influenciam atitudes (Bass, 1990;
Tucker & Russel, 2004) e motivam seus seguidores a se esforçar em busca de um melhor
desempenho (Sundi, 2015; Nguyen et al., 2016), pois a liderança transformacional mobiliza o
compromisso ao alcance de resultados além dos esperados, usando autoridade para inspirar e
motivar pessoas a confiar em seu exemplo (Tucker & Russel, 2004). Logo, os líderes
transformacionais promovem mudanças em seus subordinados (Bass & Avolio, 1995),
fomentam a eficácia organizacional, o que consequentemente tende a impactar na participação
dos subordinados nos processos orçamentários.
Com base nestas evidências, pressupõe-se que líderes com o estilo de liderança
transformacional, caracterizados por ampliar os interesses de seus subordinados em diversas
dimensões (Bass, 1990) influenciam a participação dos subordinados nos processos

orçamentários da organização, assumindo-se, portanto, que: H1. Há relação positiva entre o
estilo de liderança transformacional e a configuração orçamentária participativa.
Esta previsão sugere que a gestão de fatores como as atitudes dos superiores em relação
à configuração orçamentária faz-se necessária para que a participação orçamentária seja
incentivada (Lau et al., 2018). Como parte desta abordagem de liderança, por meio de uma
comunicação significativa, o superior pode incentivar a participação dos subordinados no
orçamento, e que essa participação reflita o estilo de liderança do superior (Kyj & Parker, 2008).
Desta maneira, devido ao seu poder de referência e capacidade de visão, o líder
transformacional contribui para que os subordinados atinjam seu potencial máximo, a fim de
satisfazer as suas necessidades e elevar as habilidades à maiores níveis (Nguyen et al., 2016).
Suas características permitem ainda desenvolver um sistema de controle que conhece as
necessidades de informação dos gerentes (Nguyen et al., 2016), contribuindo para fornecer
importantes insights que levam à participação no orçamento das organizações.
Belkaoui (1990) revela que em cenários em que tanto o estilo de apoio à liderança
quanto a influência do superior são altamente percebidos como favoráveis pelos subordinados,
a confiança no superior predispõe para a participação no orçamento. Além disso, os superiores
incentivam a participação dos subordinados quando o estilo de liderança demonstrado é
atencioso (Kyj & Parker, 2008; Zonatto et al., 2019a). Argyris (1952) sugere que a eficácia dos
sistemas orçamentários das organizações associa-se positivamente ao estilo de liderança do
supervisor. Kyj e Parker (2008) e Zonatto et al. (2019a) constataram uma influência positiva do
estilo de liderança sobre o incentivo do subordinado à participação orçamentária. Estes
resultados sugerem que “os líderes com um estilo de liderança amigável e acessível, que tratam
os subordinados com igualdade, que se preocupam com o bem-estar dos subordinados e
explicam as ações a serem desenvolvidas com clareza”, tendem a promover o incentivo dos
subordinados a participarem das tarefas relacionadas ao processo orçamentário (Zonatto et al.,
2019a, p. 150-151). Tais evidências permitem assumir que: H2. Existe relação positiva entre
o estilo de liderança transformacional e o incentivo à participação orçamentária.
Há que se considerar, que a participação no orçamento leva a uma maior identificação
com a organização, estabelecimento e aceitação de metas, refletindo em um excelente canal
para a troca de informações entre superior e subordinado (Wong-On-Wing et al., 2010). Kyj e
Parker (2008) apontam para uma relação significativa entre o incentivo à participação
orçamentária e o uso avaliativo do orçamento em organizações que o utilizam para esta
finalidade, refletindo na participação dos subordinados e no desenvolvimento do orçamento de
suas unidades. Zonatto et al. (2019) também evidenciaram uma relação positiva entre o
incentivo a participação orçamentária e a configuração orçamentária participativa, o que indica
que a partir do momento que os gestores incentivam a participação orçamentária, os
subordinados sentem-se mais envolvidos, possuem autonomia para emitir opinião ou apresentar
sugestões sobre o orçamento, buscam influenciar o orçamento final da unidade que são
responsáveis e assim, contribuem para com o processo orçamentário (Milani, 1975).
Evidências na literatura contábil presumem maior revelação de informações a partir do
momento em que a participação na elaboração do orçamento aumenta (Magner et al., 1996;
Nouri & Parker, 1998), considerando essa troca de informações entre subordinado e superior
importantes durante as discussões do orçamento (Parker & Kyj, 2006), permitindo o
desenvolvimento de melhores estratégias (Murray, 1990). Considerando que a participação
orçamentária proporciona aos subordinados compartilhar suas percepções com seus superiores
(Covaleski et al., 2007), a terceira hipótese assume que: H3. Existe relação positiva entre o
incentivo à participação orçamentária e a configuração orçamentária participativa.
2.2 Efeitos do estilo de liderança transformacional e da configuração orçamentária no
compartilhamento de informações verticais

O contexto organizacional demanda dos seus atores o envolvimento em um diálogo
transparente, essencial para um bom relacionamento e que permita o acesso recíproco a
informações (Pinna et al., 2020). Ainda que a participação orçamentária facilite o processo de
compartilhamento de informações (Parker & Kyj, 2006), o estilo de liderança dos superiores
tem um efeito significativo que pode estimular a revelação de informações em posse dos
subordinados (Brownell, 1983). Tal fato implica, que o papel do líder transformacional nas
organizações conduz ao engajamento do subordinado ao trabalho, proporcionando a este o
acesso à informações, oportunidades e suporte adequados (Amor et al., 2019), pois os
comportamentos que caracterizam o líder transformador revelam alto poder de influência,
confiança e racionalidade na solução de problemas (Bass, 1990).
Os resultados advindos de uma efetiva liderança transformacional são diversos. Como
por exemplo, o compartilhamento de informações, que permite ao superior ajudar no
desenvolvimento de melhores estratégias para o subordinado, aumentando o seu desempenho
individual (Murray, 1990). Abernethy et al. (2010) reconhecem o estilo de liderança como uma
variável importante, pois as escolhas envolvidas em um sistema de controle de gestão são os
meios pelos quais a organização se comunica e executa a sua visão. Nestas condições, entendese que o gestor subordinado, quando identifica em seu superior uma liderança com aspectos
transformacionais, sente-se confortável em partilhar informações com seus superiores. Neste
contexto, a quarta hipótese pressupõe: H4. Existe relação positiva entre o estilo de liderança
transformacional e o compartilhamento de informações verticais.
No que tange aos efeitos da configuração orçamentária participativa no
compartilhamento de informações verticais, Kyj e Parker (2008) exploraram as ligações entre
a participação no orçamento e as trocas de informações no processo orçamentário, dado que, ao
participar do orçamento, permite ao subordinado partilhar informações privadas com os seus
superiores, o que ocasiona em um melhor orçamento (Magner et al., 1996; Nouri & Parker,
1998; Shields & Shields, 1998). Esta constatação foi confirmada por Lunardi et al. (2020), pois
os autores revelaram um efeito positivo da participação orçamentária no compartilhamento de
informações verticais. Portanto, em condições de maiores níveis de participação dos
subordinados nos processos orçamentários é mais propensa a ocorrência do compartilhamento
de informações, “o que qualifica o processo de gestão” (Lunardi et al., 2020, p. 26).
Além disso, participar do orçamento reflete que o subordinado detém influência e está
envolvido na definição orçamentária (Brownell, 1982). O incentivo a participar do contexto
orçamentário ocorre a fim de que sejam obtidas informações privadas e estimula também o
compartilhamento de informações (Shields & Young, 1993; Shields & Shields, 1998; Kyj &
Parker, 2008). Logo, a participação orçamentária visa o compartilhamento de informações
verticais durante o processo orçamentário, envolvendo a comunicação de informações entre
superior e subordinado (Kyj & Parker, 2008). Esse contexto de troca de informações entre
ambos é benéfico para o indivíduo e a organização (Shields & Shields, 1998), visto que o
sucesso pessoal e organizacional depende em parte de o subordinado receber apoio
orçamentário de forma adequada (Nouri & Parker, 1998). Neste contexto, presume-se que, em
condições de maior participação orçamentária, haverá maior compartilhamento de informações,
em razão de que os papéis informativos do orçamento favorecem a comunicação (Lunardi et
al., 2020). Diante do exposto, pressupõe-se que: H5. Existe relação positiva entre a
configuração orçamentária participativa e o compartilhamento de informações verticais.
Em um cenário em que os procedimentos de controle envolvem a participação, a maior
troca de informações entre subordinado e superior, representa-se relevante no processo
orçamentário (Shields & Shields, 1998). Dentre os motivos que incentivam a participação
orçamentária, está a possibilidade de acesso a informações privadas mantidas sobre o poder dos
subordinados (Kyj & Parker, 2008), construindo uma situação que desenvolve o
compartilhamento de informações entre ambos (Shields & Shields, 1998; Parker & Kyj, 2006).

A posse de informações relevantes dos subordinados não acessadas pelos superiores e a
sua participação no orçamento possibilita alcançar orçamentos de alta qualidade (Hopwood,
1976), além de apresentar-se como importante ponte de comunicação de tais informações aos
tomadores de decisão (Magner et al., 1996), pois a participação ao disponibilizar informações
e envolver mais níveis de gestão, permite o desenvolvimento de um plano orçamentário que
possibilita que os subordinados sintam-se importantes (Devie, 2013). Com base nessas
evidências, pressupõe-se que, o desenvolvimento de ações nas organizações que envolvam os
controllers nos processos orçamentários é relevante, pois esse processo possibilitaria o
compartilhamento de informações, e com isso, melhores decisões gerenciais e orçamentárias.
Neste cenário, a sexta hipótese estabelece que: H6. Existe relação positiva entre o incentivo
à participação orçamentária e o compartilhamento de informações verticais.
2.3 Efeitos do compartilhamento de informações verticais em atitudes do supervisor
No âmbito do comportamento, a confiança entre os membros da organização, entendida
como a confiança que os subordinados têm em seus superiores, é reconhecida como importante
fator que produz benefícios significativos a nível individual e organizacional (Lau & Buckland,
2001). Um líder altamente estruturado e que mantém relações profissionais baseadas na
confiança, aumenta a probabilidade de que os subordinados percebam na organização,
condições e recursos necessários para aumentar o seu desempenho (Gaudet & Tremblay, 2017).
Quando a confiança dos subordinados em seus superiores é alta, a comunicação e a troca
de informações tende a ser mais transparente uns com os outros (Lau & Buckland, 2001). Read
(1962) analisou a precisão com que os executivos comunicam informações relacionadas a
problemas de forma ascendente. A relação foi considerada e condicionada pelo grau de
confiança desses executivos em seus superiores, enfatizando a importância de fatores
atitudinais e relacionamentos positivos entre os membros para o compartilhamento de
informações de forma livre e precisa (Read, 1962). Em contraste, em um ambiente em que a
confiança é baixa, os subordinados tendem a ser menos comunicativos e transparentes com seus
superiores e, a desconfiança pode fluir de ambos os lados (Lau & Buckland, 2001). Este fato
pode fortalecer a tendência de subordinados a reter informações ou impedir a comunicação
ascendente precisa (Read, 1962).
Em vista disso, o envolvimento do subordinado no compartilhamento de informações
pode facilitar a confiança, estimulando a cooperação na gestão da organização (Mia & Patiar,
2002). Para tanto, a sétima hipótese a ser testada nesta pesquisa pressupõe relação positiva entre
o compartilhamento de informações verticais e o nível de confiança em que o gestor
subordinado detém em seu supervisor, uma vez que, a confiança pode determinar o quanto o
subordinado sente-se seguro em partilhar informações com seu supervisor. H7. Existe relação
positiva entre o compartilhamento de informações verticais e a confiança no supervisor.
O conhecimento de quais características das unidades, a exemplo do suporte
organizacional percebido, mais contribuem para a geração de resultados organizacionais faz-se
relevante (Brandão, 2009), pois o apoio organizacional percebido pelo subordinado aumenta o
seu afeto à organização, assim como sua expectativa de recompensa em situações de maior
esforço (Eisenberger et al., 1986). Este aspecto sugere que, quando há esclarecimento de
funções, tarefas bem estruturadas e planejamento, o subordinado possui maior probabilidade de
sentir que a organização se preocupa com o seu bem-estar (Gaudet & Tremblay, 2017), e têm
alta percepção de suporte organizacional, contribuindo para um melhor desempenho, atuação e
satisfação no trabalho (Eder & Eisenberger, 2008). O apoio percebido é maior quando os
supervisores detêm o respeito profissional de seus subordinados (Gaudet & Tremblay, 2017).
Por outro lado, a carência de organização e suporte também será percebido pelo
subordinado como falta de apoio do supervisor e também da organização (Gaudet & Tremblay,
2017), pois o subordinado detém a crença de que o tratamento favorável ou desfavorável por
parte da organização depende do suporte percebido (Eisenberger et al., 1986). Como resultado

do suporte organizacional, o compartilhamento de informações permite ao superior desenvolver
melhores estratégias e otimizar o desempenho individual do subordinado (Murray, 1990). Deste
modo, um ambiente organizacional que fomente boas percepções aos indivíduos e promova o
envolvimento, é fundamental para garantir a colaboração entre os atores (Pinna et al., 2020).
Neste contexto, a oitava hipótese assume que: H8. Existe relação positiva entre o
compartilhamento de informações verticais e o suporte organizacional percebido.
2.4 Efeitos das atitudes do supervisor na propensão de gestores subordinados ao
compartilhamento de informações privadas
Evidências encontradas na literatura sugerem que para desenvolver melhores estratégias
orçamentárias, é necessária a divulgação de informações privadas mantidas em posse do
subordinado (Nouri & Parker, 1998). Indícios na literatura apresentam resultados que indicam,
que mesmo em um cenário de participação dos subordinados em processos orçamentários, a
falta de compartilhamento de informações entre os níveis gerenciais ainda pode estar presente
(Shields & Young, 1993). Todavia, o compartilhamento de informações é essencial na melhoria
da comunicação entre os níveis gerenciais em uma organização (Kyj & Parker, 2008). Parker e
Kyj (2006) investigaram os efeitos do compartilhamento de informação vertical, no âmbito da
qualidade da comunicação organizacional. Logo, o compartilhamento de informações vem
reforçar a cooperação entre os membros da organização e a conscientização das expectativas,
atribuindo-o significado (Mahama, 2006).
Para o compartilhamento ocorrer, faz-se necessária interação verbal que contribua para
a troca de informações (Mintzberg, 1973). Portanto, o processo de socialização e interação
tende a aumentar a cooperação e com isso, o compartilhamento de informações (Mahama,
2006). Nesse contexto, o fato de o superior compartilhar informações com o seu subordinado,
pressupõe-se que seja capaz de influenciar na propensão de gestores subordinados ao
compartilhamento de informações privadas com seus supervisores. Outra explicação a este fato,
é que a participação ativa de ambos no processo orçamentário, permite maior compartilhamento
de informações em suas unidades (Parker & Kyj, 2006). Para tanto, assume que, nestas
condições: H9. Existe relação positiva entre o compartilhamento de informações verticais
e a propensão de gestores subordinados ao compartilhamento de informações privadas.
As organizações estão constantemente investindo em condições essenciais que levam
ao compartilhamento completo de informações (Kaser & Miles, 2002) e elementos como
atitude positiva, benefícios percebidos do compartilhamento e auto eficácia, são fatores que se
tomados em conjunto, representam alta probabilidade de um indivíduo compartilhar
informações em seu trabalho (Henttonen et al., 2016). Esse esforço integrado da organização
exige um fluxo ascendente e descendente relativamente livre de informações, relacionadas aos
problemas e às realizações (Read, 1962). Achados sugerem que o fluxo de informações precisas
entre os indivíduos ocorre com maior probabilidade em cenários de confiança do que
desconfiança (Mellinger, 1956). Dessa forma, para que o nível de parceria entre líder e seus
subordinados seja potencializado, faz-se necessário obter um grau de respeito e confiança
(Niemeyer & Cavazotte, 2016). Nesta pesquisa a confiança no supervisor apresenta-se como
variável interveniente que potencializa a relação entre compartilhamento e propensão. Nesse
sentido, pressupõe-se que o nível de confiança no supervisor exerça influência positiva e
significativa na propensão de gestores subordinados ao compartilhamento de informações
privadas com o seu supervisor. H10. Existe relação positiva entre a confiança no supervisor
e a propensão de gestores subordinados ao compartilhamento de informações privadas.
Em relação ao suporte organizacional percebido, Eisenberger et al. (1986) apresentam
indícios de que à medida em que a organização valoriza as contribuições e se preocupa com o
os gestores, aumenta a percepção do compromisso da organização com estes. A percepção deste

suporte é uma variável com impacto significativo no desempenho do trabalho, que favorece o
comprometimento dos subordinados com a organização (Gaudet & Tremblay, 2017).
Ao esclarecer o papel do subordinado e fornecer uma estrutura psicológica para a
execução das tarefas, o comportamento do supervisor tende a indicar uma intenção positiva por
parte da organização, sinalizando a preocupação com o bem-estar e eficácia do trabalho (Gaudet
& Tremblay, 2017). Perceber o apoio organizacional desempenha papel relevante no aumento
da confiança na organização (Toh & Srinivas, 2012). Uma vez que a confiança e o suporte
organizacional mostram-se correlacionadas (DeConinck, 2020), ao adquirir esta confiança por
meio do suporte percebido, cria-se condições para que ocorra potencial compartilhamento de
informações (Toh & Srinivas, 2012) e como consequência, o superior projeta ao subordinado
uma aliança de incentivo eficiente e congruente com os objetivos da organização, aumentando
a sua motivação para o trabalho (Shields & Shields, 1998).
Neste contexto, pressupõe-se que o suporte organizacional, enquanto variável
interveniente potencializadora do compartilhamento de informações, exerce influência positiva
e significativa na propensão dos subordinados ao compartilhamento de informações privadas
com o supervisor. H11. Existe relação positiva entre o suporte organizacional percebido e
a propensão de gestores subordinados ao compartilhamento de informações privadas.
O modelo teórico de análise apresenta a síntese das hipóteses de pesquisa (Figura 1).

Figura 1. Visão geral do modelo teórico de análise e as hipóteses de pesquisa
Fonte: Elaborada pelos autores (2021).

3. MÉTODO E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA
A metodologia adotada nesta pesquisa caracteriza-se como descritiva, realizada por
meio de levantamento e com abordagem quanto ao problema e análise de dados quantitativa.
Os critérios metodológicos empregados nesta pesquisa são convergentes aos observados em
estudos realizados por Parker e Kyj (2006), Chong et al. (2006), Zonatto et al. (2019b) e Lau et
al. (2018). A população objeto desta pesquisa são organizações industriais brasileiras, em
operações no país que têm gestores subordinados com funções de controller, pois estas
organizações além de utilizar-se do orçamento (Devie, 2013), apresentam indícios que haja o
compartilhamento de informações verticais entre superior e subordinado (Lunardi et al., 2020).
A amostra não probabilística e intencional, limita-se a gestores responsáveis pela área
de controladoria das organizações industriais, que estão subordinados ao compartilhamento de
informações verticais, uma vez que esta unidade organizacional é considerada de nível médio,
subordinada a uma divisão superior de gestão, com responsabilidades e atribuições
orçamentárias (Lunardi et al., 2019a), fato que justifica a escolha de controllers para a amostra
analisada, visto este profissional ser responsável por funções estratégicas e orçamentárias em
sua unidade divisional na organização (Anthony & Govindarajan, 2008).
A seleção dos sujeitos da pesquisa foi realizada com o auxílio da Rede de Negócios
Linkedin®, em que identificaram-se indivíduos que exercem a função de controller.

Adicionalmente, foi estabelecido contato com estes controllers, identificando o nível de
utilização do orçamento e as suas responsabilidades quanto ao processo orçamentário. Após a
definição da amostra e aceite em participar voluntariamente desta pesquisa, foram enviados os
questionários elaborados via Google Docs aos gestores da área de controladoria das
organizações industriais, composto por questões objetivas, considerando as variáveis analisadas
no estudo. Foram enviados 626 convites no período de março a abril de 2021, sendo que destes
364 foram aceitos. Participaram da pesquisa 113 gestores da área de controladoria de
organizações industriais brasileiras, que preencheram adequadamente o questionário. O
instrumento é composto por 51 questões elaboradas a partir dos constructos apresentados na
Tabela 1, com destaque para as variáveis de análise, escalas e respectivas definições.
Tabela 1
Constructos, operacionalização e definição
Variáveis
Operacionalização
Determina a percepção dos
Estilo de liderança
empregados em relação ao
transformacional (EL)
comportamento do líder.
Participação
Avalia o nível de influência do indivíduo no
orçamentária (PO)
processo orçamentário.
Determina até que ponto o superior busca a
Incentivo à participação
contribuição do subordinado durante o
orçamentária (IPO)
orçamento.
Compartilhamento de
Determina o grau em que os subordinados
informações verticais
comunicam informações sobre as condições
(CI)
locais a seus superiores.
Confiança no supervisor Avalia as atitudes em relação ao supervisor
(CS)
imediato.
Testa a globalidade das crenças dos
Suporte organizacional
subordinados em relação ao apoio da
percebido (SOP)
organização.
Propensão ao
compartilhamento de
informações (PCI)

Avalia as crenças dos trabalhadores de que a
troca e o compartilhamento produzem valor
pessoal e organizacional.

Escala
Vinte indicadores
Escala Likert 7 pontos
Seis indicadores
Escala Likert 7 pontos
Três indicadores
Escala Likert 7 pontos

Autores
Bass e
Avolio
(1995)
Milani
(1975)
Kyj e
Parker
(2008)

Três indicadores
Escala Likert 7 pontos

Parker e
Kyj (2006)

Quatro indicadores
Escala Likert 7 pontos

Read (1962)

Sete indicadores
Escala Likert 7 pontos

Brandão
(2009)

Oito indicadores
Escala Likert 7 pontos

Collins e
Smith
(2006)

Fonte: Elaborada pelos autores (2021).

Os constructos apresentados na Tabela 1, foram amplamente utilizados em estudos
anteriores como de Richardson e Vanderberg (2005), Henttonen et al. (2016) e Zonatto et al.
(2019b) para investigar relacionamentos distintos. Todas as afirmativas constantes nos
instrumentos de pesquisa foram constituídas em uma escala de resposta do tipo Likert, de 7
pontos, que mede o nível de concordância dos gestores em relação as afirmativas apresentadas,
sendo que 1 representa o nível máximo de discordância (Discordo Totalmente) e 7 o nível
máximo de concordância (Concordo Totalmente).
Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram adaptados à língua portuguesa
e ao contexto do estudo, sendo avaliados por dois especialistas na temática. Após avaliação e
validação teórica, submeteu-se o instrumento à realização de um pré-teste, à indivíduos com
características similares aos potenciais respondentes. A primeira fase do pré-teste constituiu-se
pela explicação de sua finalidade e solicitação da participação. Ao final, identificou-se possíveis
adaptações e sugestões de melhorias. De posse do instrumento finalizado, procedeu-se o convite
aos gestores da área de controladoria das organizações industriais.
Após a coleta de dados, foi realizada a tabulação dos dados e importação para o software
SPSS®, para tratamento estatístico. A fim de investigar possíveis efeitos de variáveis que
possam vir a interferir nas relações propostas neste estudo, incluíram-se variáveis de controle,
como capital (aberto/fechado), empresa (nacional/multinacional), tempo de trabalho na
empresa e na função em que exerce, nível hierárquico, uso do orçamento para avaliação de
desempenho e nível de conhecimento em rotinas e processos orçamentários. Para a análise da

frequência dos dados, empregou-se a estatística descritiva. Por conseguinte, realizou-se a
análise fatorial exploratória dos constructos e a análise de confiabilidade, a correlação das
variáveis e a validação dos constructos. Realizada esta etapa, conforme recomendam Bido et
al. (2018), procedeu-se o teste de Harman (one factor test) a fim de verificar a ocorrência de
viés de médodo (common method bias). Por fim, realizou-se a análise de trajetórias.
4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Nesta seção, apresenta-se o perfil dos respondentes, a análise fatorial exploratória dos
constructos e a análise de trajetórias. Acrescenta-se ainda, uma análise adicional, por meio de
regressão linear múltipla, a fim de avaliar se há influência das variáveis que compõem o perfil
dos respondentes nas variáveis analisadas na pesquisa. O perfil dos participantes demonstra que
estes gestores apresentam, em média, 42 anos de idade. Destes, 87 são do sexo masculino e 26
do sexo feminino. O tempo médio em que estes profissionais atuam na empresa é de 7 anos e o
tempo médio em que ocupam a atual função exercida é de 6 anos. Em relação ao nível
hierárquico da função exercida na organização, a média foi de 5,72, considerada alta, assim
como o nível de utilização do orçamento para fins de avaliação de desempenho nas
organizações (5,96). A concepção dos participantes em relação ao seu nível de conhecimento
em rotinas e processos orçamentários também é elevada, com média de 6,26.
Os resultados da análise fatorial exploratória evidenciaram que o valor do KaiserMeyer-Olkin (KMO) é superior a 0.6 em todos os constructos analisados, sendo os modelos de
mensuração estatisticamente significativos. Os resultados do teste de esfericidade de Bartlett
revelam que as análises realizadas são adequadas para avaliar a consistência geral dos dados.
Em relação a variância total explicada (VTE), os valores encontrados são superiores a 52% para
todos os constructos analisados. No que tange à análise de confiabilidade, avaliada pelo Alfa
de Cronbach, os valores encontrados são superiores a 0.7, com exceção do compartilhamento
de informações que alcançou valor próximo a este resultado. Desta forma, pode-se inferir que
os constructos apresentam validade e são adequados para a realização da análise de trajetórias.
Em relação a estatística descritiva, os resultados revelaram níveis mínimos e máximos
de discordância e concordância total em relação às afirmativas apresentadas. Esses resultados,
indicam que nem todos os gestores recebem incentivo à participação orçamentária, apresentam
níveis elevados de confiança no supervisor, assim como percebem suporte organizacional.
Esses resultados, de algum modo, refletem em uma baixa propensão destes gestores ao
compartilhamento de informações. Por outro lado, também revelam que nem todas as
organizações incentivam/adotam uma configuração orçamentária participativa, o que reforça a
oportunidade de realização desta pesquisa. Em contrapartida, a maioria dos participantes da
pesquisa, mencionaram apresentar algum nível de participação orçamentária, propensão ao
compartilhamento de informações, mostrando-se propensos ao compartilhamento de
informações. De modo geral, a maioria dos gestores participantes do estudo, informaram estar
envolvidos na elaboração do orçamento de sua unidade. Em contrapartida, nem todos os
gestores recebem informações de seus superiores quando o orçamento de sua unidade é
revisado. Estes resultados revelam, que apesar dos gestores perceberem sua influência nos
processos orçamentários, nem sempre esta participação é ativa (Zonatto et al., 2019b).
Na Tabela 2, apresentam-se os resultados das correlações entre os constructos.
Tabela 2
Matriz de correlações
Variáveis
Liderança Transformacional. LT
Incentivo à Participação Orçamentária. IPO
Participação Orçamentária. PO
Compartilhamento de Informações. CI
Confiança no Supervisor. CS

LT
1
.519**
.434**
.469**
.300**

PO

IPO

CI

CS

1
.715**
.384**
.569**

1
.503**
.643**

1
.416**

1

SOP

PCI

Suporte Organizacional Percebido. SOP
Propensão ao Compartilhamento de Informações. PCI

.261**
.325**

.333**
.416**

.425**
.489**

.390**
.356**

.474**
.439**

1
.309**

1

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Os resultados encontrados mostram que há correlações entre todas as variáveis
analisadas. De modo geral, maiores níveis de participação orçamentária estão positivamente
associados ao compartilhamento de informações e à propensão dos gestores ao
compartilhamento de informações. Esses resultados, revelam importantes implicações ao
contexto da gestão orçamentária, uma vez que a configuração orçamentária adotada nas
empresas habilita a propensão ao compartilhamento de informações no contexto orçamentário.
Considerando que o conjunto de dados foi coletado por meio de levantamento, na
sequência, realizou-se uma avaliação do efeito de common method bias, verificando a
magnitude da variância, mediante a aplicação do Teste de Harman (Bido et al., 2018). O
resultado do teste de viés de método indicou que o conjunto de indicadores utilizados agrupam
em 12 diferentes fatores, sendo que a variância total explicada no primeiro fator é de apenas
31.54%. Essas evidências sugerem a não existência de viés de método nos dados analisados.
4.1 Análise e discussão dos resultados
A Tabela 3 apresenta os resultados da análise de trajetórias realizada na pesquisa.
Tabela 3
Resultados da Análise de Trajetórias
Variáveis
Variáveis
Dependentes
Independentes
IPO
LT
LT
PO
IPO
LT
CI
IPO
PO
CS
CI
SOP
CI
CI
PCI
CS
SOP
Fonte: Dados da pesquisa (2021).

β-standard t-statistic
0.519
0.086
0.67
0.332
-0.091
0.424
0.416
0.39
0.19
0.321
0.082

6.39
1.114
8.65
3.615
-0.771
3.775
4.819
4.467
2.002
3.23
0.836

0.269

Erro
Padrão
3.489

40.828

Sig.
Anova
0.000b

0.517

4.685

58.856

0.000b

0.334

2.128

18.244

0.000b

0.173
0.152

3.875
7.518

23.226
19.958

0.000b
0.000b

0.234

5.885

11.089

0.000b

P-value

R²

0.000*
0.268ns
0.000*
0.000*
0.442ns
0.000*
0.000*
0.000*
0.048*
0.002*
0.405ns

F

Os resultados da análise de trajetórias revelam que o efeito do estilo de liderança na
participação orçamentária não é significativo e direto, uma vez que ocorre condicionado ao
incentivo à participação. Estes achados convergem com resultados similares encontrados por
Zonatto et al. (2019a). Contudo, divergem das evidências de Brownell (1983) e Popli e Rizvi
(2016). Deste modo, infere-se que quando o gestor apresenta características de liderança
transformacional e incentiva os subordinados, estes indivíduos conseguem participar mais dos
processos orçamentários, se sentem envolvidos e contribuem ativamente para com a definição
do orçamento das suas unidades (Milani, 1975). Organizações permeadas por uma liderança
transformacional transmitem a todos os interessados, internos ou externos, que valoriza os seus
recursos intelectuais e os desenvolve (Bass, 1990), indicando que a liderança atenciosa pode
ser compatível com maiores níveis de participação orçamentária (Brownell, 1983).
Estas evidências permitem inferir que os resultados da primeira hipótese investigada
não se sustentam de forma isolada, ou seja, são dependentes de outra variável interveniente,
pois a partir dos estímulos da liderança, o incentivo é condição para que ocorra maior
participação orçamentária. Portanto, não foi possível confirmar a H1. Existe relação positiva
entre o estilo de liderança transformacional e a configuração orçamentária participativa.
Este efeito indireto demonstra que as ações e estímulos do líder, mesmo que
indiretamente, representam fatores decisivos na configuração orçamentária participativa,

sinalizando que líderes com visão motivadora e que expressam comportamento que desenvolve
os pontos fortes de seus subordinados (Bass, 1990), promovem maiores níveis de participação
orçamentária, por meio do incentivo à participação ao orçamento, proporcionando melhor
coordenação de atividades, atribuição de tarefas e motivação para a realização com eficácia dos
deveres (Kanodia, 1993). Este contexto corrobora com as evidências encontradas em relação à
segunda hipótese, cujos resultados revelam que o estilo de liderança transformacional está
positivamente relacionado ao incentivo à participação orçamentária. Estes resultados
corroboram com os achados de Argyris (1952), Kyj e Parker (2008) e Zonatto et al. (2019a).
A literatura comportamental enfatiza que organizações lideradas por gestores
transformacionais, promovem novas possibilidades, visto seu forte senso de propósito (Tucker
& Russel, 2004). O indivíduo liderado, percebe o incentivo do líder ao passo que auxilia em
seu desenvolvimento e compartilha o seu poder (Davidhizer & Shearer, 1997). Como
resultado, uma nova cultura da organização é semeada (Tucker & Russel, 2004), com ênfase
na alta participação orçamentária e melhoria gerencial (Lau et al., 1997), aumentando a
motivação, desempenho e atitudes dos subordinados (Shields & Schields, 1998).
Estas evidências revelam que quando o estilo de liderança dos gestores apresenta
aspectos transformacionais, como por exemplo: gera orgulho por estar ao seu lado dos seus
subordinados, conversa sobre suas crenças e valores mais importantes, aborda com entusiasmo
sobre o que precisa ser realizado no contexto orçamentário, procura alternativas diferentes ao
solucionar problemas, investe tempo ensinando e treinando, dentre outros aspectos
transformacionais (Bass & Avolio, 1995), esses gestores tornam-se mais propensos a
incentivarem gestores subordinados a participarem dos processos orçamentários (Belkaoui,
1990; Kyj & Parker, 2008). Esse incentivo ocorre, visto que o envolvimento dos gestores na
elaboração e definição do orçamento, visa aperfeiçoar os processos de gestão orçamentária da
organização. Portanto, tais características de liderança transformacional, habilitam e
potencializam o incentivo a participação, pois o indivíduo que apresenta esses atributos, adota
como prática de gestão, visto o seu propósito que é qualificar o sistema de gestão orçamentária.
Estes resultados, permitem aceitar a segunda hipótese de pesquisa: H2. Existe relação positiva
entre o estilo de liderança transformacional e o incentivo à participação orçamentária.
O incentivo ocorre como um mecanismo cognitivo, visto que a participação
orçamentária exerce um efeito motivacional que aumenta os níveis de comprometimento
organizacional dos subordinados (Chong et al., 2006), além de permitir uma sensação de
participação efetiva do processo orçamentário, de reconhecimento das suas atividades, de modo
que passe a se envolver e se dedicar mais às suas atividades de trabalho (Kyj & Parker, 2008).
Dentre as várias razões para a existência da participação orçamentária (Shields &
Schields, 1998), estão os fortes indícios de que a participação aumenta o comprometimento
organizacional, facilita o desempenho e leva a organização a resultados positivos (Nouri &
Parker, 1998). Shields e Shields (1998) corroboram com essas possibilidades, ao destacar que
o contexto orçamentário participativo acontece com a finalidade de planejamento, definição de
metas e motivação dos subordinados para coordenar a interdependência de suas tarefas.
A partir disto, os subordinados se tornam mais propensos a emitir as suas opiniões, que
são permitidas e incentivadas pela característica de estilo de liderança transformacional. Deste
modo, os resultados encontrados referentes à relação entre o incentivo à participação e a
configuração orçamentária, revelam que o incentivo potencializa a participação orçamentária,
permitindo confirmar a terceira hipótese desta pesquisa: H3. Existe relação positiva entre o
incentivo à participação orçamentária e a configuração orçamentária participativa. Além disso,
tais resultados corroboram com os achados de Zonatto et al. (2019a).
Do ponto de vista organizacional, as empresas necessitam movimentar-se em direção às
qualidades transformacionais (Bass & Avolio, 1993), criando proativamente o envolvimento
dos gestores em suas unidades (Richardson & Vandenberg, 2005), permitindo participação

ativa na formulação dos orçamentos (Brownell, 1982). Essas evidências reforçam que maiores
níveis de participação orçamentária oferecem benefícios para um maior nível de intercâmbio
de informações (Hopwood, 1976), exercendo efeito positivo nas atitudes dos gestores ao
trabalho em equipe, despertando processos mentais que lhes dão propriedade em suas decisões
(Chong et al., 2006) e aumentando a propensão ao compartilhamento de informações. Estes
indícios validam a quarta hipótese de pesquisa: H4. Existe relação positiva entre o estilo de
liderança transformacional e o compartilhamento de informações verticais.
Estes resultados sugerem que quando o superior apresenta atributos de liderança
transformacional, os gestores são incentivados a participar do orçamento, pois percebem que
são capazes de exercer influência nos processos orçamentários da organização e este fato,
favorece o compartilhamento de informações. A partir do compartilhamento de informações e
considerando as concepções de participação orçamentária, os gestores passam a socializar
informações, possibilitando a qualificação das discussões, a alocação de recursos, a definição
de objetivos e metas orçamentárias mais adequadas (Shields & Schields, 1998).
Achados anteriores revelaram que a participação orçamentária apresenta efeito
significativo sobre o desempenho a partir do compartilhamento de informações (Parker & Kyj,
2006). Desta forma, o líder enfatiza o autodesenvolvimento dos seus subordinados a partir da
participação orçamentária, proporcionando melhorias também no desempenho do trabalhador
(Tucker & Russel, 2004). Tais fatos, permitem o exame da relação entre os antecedentes
potenciais do compartilhamento de informações (Parker & Kyj, 2006).
Diante disso, o conjunto de características presentes na gestão da liderança
transformacional gera o resultado que é incentivar os indivíduos a participar do processo
orçamentário. Este incentivo estimula o gestor a partilhar informações, participar e se envolver
em seu trabalho, ressaltando a importância sob o viés da premissa do orçamento, que é a
definição de metas, alocação de recursos e viabilização do plano de desenvolvimento de
atividades. A partir disso, observa-se maior troca de informações, que qualifica o processo de
gestão (Lunardi et al., 2020), refletindo de maneira positiva na propensão dos indivíduos
subordinados a também compartilhar informações verticais no trabalho. Estes fatos, validam a
relação positiva encontrada entre a configuração orçamentária participativa e o
compartilhamento de informações verticais. H5. Existe relação positiva entre a configuração
orçamentária participativa e o compartilhamento de informações verticais.
Algumas evidências encontradas na literatura demonstraram que a participação no
orçamento permite que os subordinados comuniquem mais informações a seus superiores
(Shields & Shields, 1998; Nouri & Parker, 1998; Parker & Kyj, 2006), sendo relevante para a
organização o processo de liderança transformacional, para se atingir a estes propósitos (Tucker
& Russel, 2004), pois o estilo do líder aumenta os níveis de interação organizacional, de
confiança e desenvolvimento humano (Subramony et al., 2018), agregando no
comprometimento dos gestores. Subordinados comprometidos são consequência das trocas
sociais estabelecidas (Eisenberger, 1986). Deste modo, ficam mais propensos a revelar
informações privadas a seus superiores (Parker & Kyj, 2006).
Embora estas evidências sugerem uma ligação positiva e direta entre o incentivo à
participação orçamentária e o compartilhamento de informações verticais, nesta pesquisa, esta
relação não apresentou significância estatística. No entanto, foram constatados caminhos
indiretos por meio da influência do líder no contexto da participação orçamentária, que
proporcionam, ao final, maiores níveis de socialização de informações no contexto
orçamentário. Desta forma, rejeita-se a sexta hipótese da pesquisa: H6. Existe relação positiva
entre o incentivo à participação orçamentária e o compartilhamento de informações verticais.
De tal modo, infere-se que quando ocorre o incentivo a participação dos gestores nos
processos orçamentários, o indivíduo participa mais opinando sobre o orçamento da sua
unidade, aumentando sua confiança, sendo o superior responsável por incentivar a participação

dos demais gestores, como parte de sua abordagem de liderança, de modo a atuar na promoção
de uma comunicação aberta com os subordinados (Kyj & Parker, 2008). Por consequência, este
gestor passa então a socializar informações privadas que dispõe, e esta combinação
automaticamente reflete em um maior nível de compartilhamento de informações, razão pela
qual este compartilhamento tende a aumentar o nível de confiança em seu supervisor. Em um
ambiente dotado de confiança mútua, revelar informações leva a melhorias estratégicas que
beneficiam as organizações (Parker & Kyj, 2006). Estes indícios corroboram com a
confirmação da sétima hipótese de pesquisa: H7. Existe relação positiva entre o
compartilhamento de informações verticais e a confiança no supervisor.
Portanto, estes resultados revelaram que maiores níveis de compartilhamento de
informações estão positivamente associados com a confiança no supervisor. Assim, em
condições de alta participação orçamentária, em que os indivíduos compartilham informações
com seus superiores, estes aproveitam as oportunidades que surgem para promover seus
interesses, procurando a participação dos gestores subordinados, discutindo soluções para os
problemas e dificuldades encontradas no trabalho, pois a troca de informações também pode
determinar a maneira pela qual conflitos são resolvidos (Ansari, 1976), de modo a potencializar
o desempenho da sua unidade de responsabilidade e aumentar a confiança no superior.
Analisando a influência direta do compartilhamento de informações no suporte
organizacional percebido, é possível identificar a partir do resultado evidenciado que, ao
comunicar informações sobre oportunidades ou problemas enfrentados pela organização e
voltadas ao processo orçamentário, isso aumenta a percepção do suporte organizacional, o que
demonstra que as organizações da amostra analisada buscam aprimorar seus processos de
trabalho, ocasionando em melhorias no desempenho das atividades como um todo. Este
resultado sustenta a confirmação da oitava hipótese de pesquisa: H8. Existe relação positiva
entre o compartilhamento de informações verticais e o suporte organizacional percebido.
Evidências na literatura comportamental revelam que o suporte organizacional
apresenta uma atuação direta na satisfação e engajamento no trabalho (Pinna, et al., 2020),
redução do absenteísmo (Eisenberger & Huntington, 1986) e muitos gestores retribuem o apoio
recebido alterando seus esforços no cumprimento de metas (Eisenberger, 1986). Gaudet &
Tremblay (2017) corroboram com os resultados dos antecedentes ao compartilhamento
encontrados nesta pesquisa, evidenciando que gestores com noção de liderança têm maior
probabilidade de promover um sentimento de suporte organizacional entre os subordinados.
Ao perceber maior suporte, o gestor subordinado troca informações com mais facilidade
com seu superior sobre a situação de sua área de responsabilidade, ficando mais propenso a
partilhar informações privadas, permitindo criar novas oportunidades e compartilhar seus
conhecimentos para concretizar novas iniciativas e obter soluções para os problemas.
Observando os resultados da relação do compartilhamento de informações e a propensão de
gestores subordinados ao compartilhamento de informações privadas, as evidências permitem
confirmar a hipótese H9. Existe relação positiva entre o compartilhamento de informações
verticais e a propensão de gestores subordinados ao compartilhamento de informações privadas.
Estes achados são convergentes com os argumentos apresentados por Nouri e Parker
(1998) de que os subordinados têm informações privadas sobre o nível orçamentário, relevantes
para serem incorporadas no contexto orçamentário. Além disso, Mahama (2006) destaca o
importante papel intermediário do compartilhamento de informações no gerenciamento bemsucedido de relacionamentos entre empresas, aspecto que favorece a partilha de informações.
A confiança no supervisor também indicou influência significativa na propensão de
gestores subordinados ao compartilhamento de informações privadas, revelando que, no
ambiente organizacional dos controllers da amostra analisada, maiores níveis de participação
orçamentária ocasionam maior confiança entre os gestores, uma vez que os superiores
impulsionam os interesses dos subordinados, fazendo-os sentir-se livres para discutir as

questões orçamentárias, o que favorece a comunicação e a socialização de novas informações
relevantes para a execução das tarefas. Estas evidências permitem confirmar a H10. Existe
relação positiva entre a confiança no supervisor e a propensão de gestores subordinados ao
compartilhamento de informações privadas.
Este resultado demonstra que o fluxo de informações ocorre melhor em ambientes com
maiores níveis de confiança (Mellinger, 1956), oportunizando trocas entre os indivíduos, que
depende desta confiança para ocorrer (Gaudet & Tremblay, 2017). Neste sentido, para que
sejam potencializados os níveis de cooperação entre o líder e seus subordinados, é relevante o
respeito e confiança (Niemeyer & Cavazotte, 2016), pois, ao obter respeito profissional de seus
subordinados, o sentimento de percepção de apoio organizacional é ampliado (Gaudet &
Tremblay, 2017). Este suporte manifesta-se nas percepções da gerência das unidades sobre as
capacidades de seus subordinados (Richardson & Vandenberg, 2005), o que explica tal ação.
Apesar de tais evidências sugerirem que em ambientes dotados de confiança no superior
e suporte organizacional percebido, serem capazes de refletir em maiores trocas de informações,
os achados desta pesquisa fornecem indícios de que os efeitos do suporte organizacional
percebido não ocorrem de maneira direta, pois não foram estatisticamente significativos. Desta
forma, rejeita-se a última hipótese investigada na pesquisa. H11. Existe relação positiva entre
o suporte organizacional percebido e a propensão de gestores subordinados ao
compartilhamento de informações privadas.
Estes resultados indicam que o compartilhamento de informações verticais e a confiança
no superior são determinantes à propensão ao compartilhamento de informações privadas por
gestores subordinados no contexto orçamentário. Uma consequência positiva deste
compartilhamento de informações é a capacidade do superior em projetar e oferecer apoio ao
subordinado, por meio de maiores incentivos de acordo com os seus objetivos, aumentando a
motivação do subordinado no cumprimento do processo de orçamentação (Shields & Shields,
1998), o que explica sua propensão em compartilhar as informações privadas que dispõe.
De modo geral, estes resultados sugerem que o estilo de liderar do superior, baseado em
características transformacionais, pode permitir maiores níveis de participação orçamentária,
por meio do incentivo dos subordinados a participarem deste processo. Com isso, aumenta-se
o compartilhamento de informações do supervisor para com o subordinado. Tal fato
proporciona também o aumento da confiança no superior e a percepção de maior suporte
organizacional, o que torna o subordinado propenso a socializar mais informações privadas que
dispõe, importantes para a qualificação dos processos orçamentários da organização e de gestão
orçamentária de sua unidade de responsabilidade. A Figura 2 apresenta a síntese dos resultados
das relações encontradas na análise de trajetórias realizada na pesquisa.

Figura 2. Resultados da Análise de Trajetórias
Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Em síntese, como pode-se verificar, as características de estilo de liderança
transformacional potencializam o incentivo à participação, refletindo positivamente na

participação dos controllers no processo orçamentário, que se tornam mais propensos à
compartilhar informações verticais. Consequentemente, este ambiente proporciona o aumento
dos níveis de confiança no supervisor e em sua propensão a partilha de informações privadas.
Diante destes resultados, realizou-se ainda uma análise adicional (Tabela 4), com o
intuito de se avaliar se as variáveis utilizadas para a caracterização do perfil dos participantes
da pesquisa, podem explicar eventuais diferenças na amostra analisada.
Tabela 4
Resultados da Análise Adicional
Variáveis
LT
Sexo
0.080
Idade
-0.061
TTE
-0.129
TTF
0.108
NHF
0.055
NUOAD
0.236
NCRPO
0.234
R²
0.223
Erro
18.847
Z
4.311
Sig.
0.000b

IPO
0.216
-0.066
-0.058
0.125
0.283
0.120
0.126
0.251
3.630
5.035
0.000b

PO
0.139
-0.065
-0.028
-0.022
0.451
0.080
0.276
0.461
5.064
12.847
0.000b

CI
0.201
-0.001
-0.124
0.093
0.100
0.080
0.275
0.208
2.364
3.949
0.001b

CS
0.032
-0.238
0.055
0.092
0.305
0.043
0.298
0.307
3.647
6.657
0.000b

SOP
0.047
-0.083
0.137
0.080
0.186
0.084
0.073
0.114
7.905
1.921
0.073b

PCI
-0.093
0.000
-0.107
-0.006
0.074
0.102
0.203
0.127
6.399
2.191
0.041b

TTE. Tempo de Trabalho na Empresa; TTF. Tempo de Trabalho na Função; NHF. Nível Hierárquico da Função; NUOAD. Nível de Uso do
Orçamento para Avaliação de Desempenho; NCRPO. Nível de Conhecimentos em Rotinas e Processos Orçamentários.
*. Correlação significativa no nível 0,05. **. Correlação significativa no nível 0,10.

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Os resultados evidenciados na Tabela 4 demonstram que gestores do sexo masculino
estão mais propensos a receber incentivo à participação orçamentária, apresentam maiores
níveis de participação orçamentária e maiores níveis de compartilhamento de informações.
Controllers que ocupam cargos com maior nível hierárquico de função, também são aqueles
que recebem maior incentivo à participação orçamentária, assim como, apresentam maiores
níveis de participação orçamentária e confiança no supervisor. Gestores mais jovens
apresentam maiores níveis de confiança no supervisor. Gestores com maiores níveis de
conhecimento em rotinas e processos orçamentários apresentam maiores níveis de participação
orçamentária, compartilhamento de informações e comportamento de confiança no supervisor.
Verifica-se que o estilo de liderança transformacional está positivamente associado ao
nível de uso do orçamento para fins de avaliação de desempenho, e ao nível de conhecimento
de rotinas e processos orçamentários da organização. Estes resultados revelam que, quando os
gestores superiores adotam este estilo de liderança (Bass & Avolio, 1995) (que vai além do
interesse pessoal pelo bem do grupo, em que o gestor mostra a importância de se ter um forte
senso de obrigação, articula uma visão positiva e motivadora a respeito do futuro, faz com que
os outros olhem para os problemas de diferentes ângulos, ajuda os outros no desenvolvimento
de seus pontos fortes), ocorre um maior nível de uso do orçamento para fins de avaliação de
desempenho, o que faz com que os gestores ao desenvolver as suas atividades de trabalho
rotineiras, passam a adquirir mais conhecimento sobre rotinas e processos orçamentários.
Destaca-se que a partir dos resultados encontrados, que ao participar e estar envolvido
nos processos orçamentários, os controllers adquirem novos conhecimentos a partir do
compartilhamento de informações, potencializando o seu aprimoramento e a sua gestão,
relacionada ao contexto orçamentário. Esses indicativos consolidam os achados encontrados
nesta pesquisa, que revelaram que gestores que apresentam características de estilo de liderança
transformacional tornam-se mais propensos a incentivar gestores subordinados a participar do
processo orçamentário, o que permite a troca de informações a partir do conhecimento
adquirido, aprimorando os processos orçamentários e proporcionando um ambiente com
confiança no supervisor e com suporte organizacional percebido.

5. CONCLUSÕES
Esta pesquisa enseja contribuir para a literatura ao investigar os efeitos antecedentes da
configuração orçamentária no compartilhamento de informações verticais e das atitudes do
supervisor na propensão de gestores subordinados ao compartilhamento de informações
privadas. Considerando que a pesquisa apoia a crença de que um ambiente com maiores níveis
de envolvimento orçamentário pode resultar em inúmeros ganhos coletivos, os resultados
apresentam implicações teóricas e gerenciais significativas para este campo de estudos.
Dentre as implicações teóricas, destaca-se o importante papel que as características de
liderança transformacional do superior detêm como premissa para o processo orçamentário,
visto o foco deste líder estar no progresso e desenvolvimento da organização (Tucker & Russel,
2004) e seus membros. Embora a relação direta entre liderança e participação orçamentária não
ser significativa, percebeu-se que sua influência ocorre por meio do incentivo recebido dos
superiores. Estas evidências indicam uma condição para que os efeitos da participação
orçamentária ocorram. Esta condição fortalece a participação nos processos orçamentários e,
com isso, maiores níveis de socialização de informações entre superiores e gestores
subordinados são alcançados, revelando os efeitos positivos para as organizações em se investir
e estimular avanços nas comunicações de informações entre os gestores em sua configuração
orçamentária. Este resultado é consistente com os achados de Brownell (1983), Lau et al.
(1997), Kyj e Parker (2008) e Lunardi et al. (2019b), e reforçam tais evidências.
Os achados revelam ainda que apesar do incentivo à participação orçamentária não
produzir efeitos diretos no compartilhamento de informações verticais, esta variável constituise como potencializadora indireta da partilha de informações, uma vez que cria condições para
que as trocas informacionais ocorram, quando há a adoção de uma configuração orçamentária
participativa. Evidentemente que estes relacionamentos também podem ser influenciados por
variáveis contextuais e de perfil. Este conjunto de resultados fornecem indícios de que gestores
com cargos de maior nível hierárquico, recebem mais incentivo, participam mais ativamente
dos processos orçamentários e, por isto, estão mais propensos a compartilhar informações.
Outra contribuição teórica é a constatação de que a confiança no supervisor e o suporte
organizacional percebido são fortalecidos em cenários em que ocorre maiores níveis de
compartilhamento vertical de informações, visto que a partilha de informações, por meio da
participação no orçamento, desperta segurança e confiança no subordinado e aumenta o
sentimento de apoio organizacional. Estes elementos potencializam as trocas futuras. Nestas
condições, a propensão ao compartilhamento de informações é impulsionada, pois motiva o
subordinado a também compartilhar informações privadas e importantes que dispõe com seu
superior, uma vez que percebe que os benefícios organizacionais a serem alcançados também
refletirão na performance de suas atividades de trabalho e na unidade de sua responsabilidade.
Observa-se ainda que, embora a relação direta entre o suporte organizacional percebido
e a propensão ao compartilhamento de informações não ter sido confirmada, os níveis de
confiança no superior são determinantes para a predisposição dos gestores em socializar suas
informações privadas e de forma precisa (Read, 1962), apontando para a relevância das ações
do superior serem baseadas na confiança, pois refletem em efeitos positivos na partilha de
informações entre os gestores. Estas evidências demonstram que ao expandir os níveis de
compartilhamento de informações, a confiança no superior é consolidada, motivo que aumenta
o comprometimento dos gestores subordinados nas decisões orçamentárias e, com isso, orienta
para a socialização de informações necessárias para as discussões do contexto orçamentário.
Como implicações gerenciais, o contexto dos resultados obtidos nesta pesquisa aponta
que o envolvimento dos gestores subordinados no processo orçamentário é fomentado por meio
do estilo de liderança adotado pelos gestores superiores, apoiando a recomendação às
organizações no desenvolvimento de práticas que visam fortalecer e aprimorar o
relacionamento do líder com seus subordinados, promovendo assim impactos positivos no

compartilhamento de informações. Tais inferências reforçam as evidências do potencial das
organizações em buscar refinar os comportamentos valiosos destes gestores, fornecendo apoio
emocional, comunicação regular, objetivos e visão claros, encorajando a percepção dos
gerentes a respeito das capacidades de seus subordinados (Richardson & Vandenberg, 2005).
Este conjunto de ações potencializa as atitudes gerenciais, que tendem a refletir positivamente
em suas ações e desempenho no trabalho.
Ao abordar um cenário e desenho de estudo específico, a pesquisa pode sugerir algumas
limitações singulares à amostra analisada. Porém, revela importantes evidências que estimulam
a realização de novos estudos, abordando, por exemplo, os efeitos cognitivos e motivacionais
provocados pelo compartilhamento de informações e a propensão ao compartilhamento de
informações privadas. Do mesmo modo, pode-se investigar os fatores que dificultam a partilha
de informações no contexto orçamentário e suas consequências para a acurácia das previsões
orçamentárias estabelecidas. Compreender as interações entre mecanismos de controle, atitudes
gerenciais e desempenho também se constitui oportunidade relevante a novos estudos.
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