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Resumo 

 

O estudo sobre o tema Joint Venture (JV) vem despertando grande interesse das 
comunidades acadêmica e empresarial, em função do grande volume de negócios 
e da quantidade de recursos financeiros envolvidos nessas transações, 
especialmente envolvendo empresas multinacionais. Devido à complexidade das 
JVs internacionais – cujas matrizes podem estar localizadas em países distintos –
, há dificuldades adicionais em atender às necessidades informacionais em 
refletir, em um único sistema de controle gerencial (SCG), a realidade das 
matrizes e da nova empresa-filha, potencializando a implementação estratégica 
(IE) e a avaliação de desempenho (AD). Nesse sentido, repousa na academia e 
no mercado uma preocupação provocada pela lacuna existente entre os 
benefícios esperados e aqueles efetivamente auferidos com as JVs. Diante do 
exposto, um problema que emerge consiste em avaliar como as estratégias 
corporativas das matrizes e de negócio da subsidiária impactam nas diretrizes de 
negócio desta e de que modo o SCG pode auxiliar na IE das JVs internacionais. 
O objetivo desta pesquisa foi analisar as contribuições do desenho e uso do SCG 
para a IE e AD em uma JV de uma empresa multinacional em fase de start up. A 
metodologia utilizada consistiu em um estudo de caso, descritivo e qualitativo, 
operacionalizado por pesquisa bibliográfica, documental, observação direta e 
entrevistas semiestruturadas, enriquecido com resultados de conversas informais 
e análise documental. Os resultados indicam que a formação da JV foi uma opção 
interessante para as empresas-mãe que, apesar de concorrentes no mercado em 
que atuam, já possuíam parcerias em pesquisas anteriores. Com a formação da 
JV e constituição da empresa Sigma, as matrizes puderam aumentar a sinergia, a 
produção, o volume de vendas, promovendo uma expansão de mercado e 
redução de custos. O propósito estratégico principal da empresa Sigma foi o 
compartilhamento de produção em uma operação automatizada e tornando-se a 
maior usina integrada do mundo. A estratégia para a JV envolvia sofisticadas 
questões logísticas, além da necessidade de compatibilizar sistemas de gestão, 
operações e informações no SCG da Sigma. A implementação desse sistema na 
JV contribuiu para a introdução de mudanças no processo de gestão, para 
integrar e monitorar as transações e departamentos da empresa, para o 
acompanhamento e IE, para estimular o comportamento dos membros da 
empresa e para certificar que as ações realizadas e os processos estão sendo 
realizados da forma mais adequada e conforme o planejado, dando suporte à AD. 
Percebeu-se que ocorreram mudanças expressivas na empresa Sigma, desde 
aspectos relacionados ao SCG, definição de estratégias e responsabilidades, 
gestão e AD para ajudar a empresa a atingir os seus objetivos. De forma geral, 
percebeu-se um contraste entre as visões do nível estratégico e operacional 
sobre esses aspectos, mas havendo consenso de que a empresa Sigma 
conseguiu chegar a um modelo único de gestão, alinhado às estratégias e 
políticas das matrizes, havendo uma mescla cultural e começando a existir um 
senso de unidade, com maior confiança e partilha de informações e 
conhecimentos. Concluiu-se que houve uma série de mudanças no SCG, na 
estratégia e na AD desde o início da empresa Sigma decorrentes do processo de 
amadurecimento do modelo de gestão da JV e da saída da fase de ramp up para 
a fase operacional. Hoje há um entrelaçamento entre estratégia, AD e SCG, 
sendo que este exerce importante influência sobre aquelas.Em conjuntos, os 



 

 
 

 

achados indicam que houve um série de mudanças no processo produtivo, 
organizacional e decisório para potencilaizar a IE, que houve uma readequação 
da estrutura organizacional e de gestão para estimular o alcance dos resultados e 
que a empresa ainda está passando por adequações em seus sistemas pela 
entrada na fase operacional. Essas três questões promoveram implicações sobre 
o pensamento estratégico da empresa e sobre o SCG, especialmente pela 
necessidade de aprimorar os meios de comunicação da empresa, pela busca por 
mais abrangência de seus indicadores, principalmente os que não sejam ligados à 
parte financeira e operacional e também pela forma como é feita a AD – que 
começa a incluir outros indicadores qualitativos aos tradicionais mecanismos 
quantitativos de controle, iniciando um novo ciclo voltado para a competitividade e 
geração de valor. 
  
Palavras-chave: estratégias corporativas e de negócios, implementação estratégica, 
sistema de controle gerencial, avaliação de desempenho, joint ventures, 
multinacionais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Abstract 

 

The study about joint ventures has aroused a lot of interest in the academic   and 
business communities due to its high volume of negotiations and the high amount of 
resources involved in these transactions, especially among multinational companies. 
Considering the complexity of international JV - system whose head-offices are in 
different countries- there is an additional difficulty to address the information needs 
that converge into only one managerial control system (MCS), the reality of head-
offices and the new company (merger), optimizing the strategic implementation (SI) 
and   performance evaluation (assessment) (AD).Thus, there is some concern in the 
academy and market provoked by an existing gap between the expected benefits and 
those really granted by the JV. As it was mentioned, one of the problems that appear 
consist of evaluating how the corporative strategies of head-offices and business ones 
from subsidiaries impact in the business of the merger and how SCG can help in the 
SI of international JV. Recognizing and exploring this gap of investigation, the 
objective of the research designed in this dissertation is to analyze the contribution of 
the model and use of MCS to IE and AD in a JV of a multinational company in a start 
up phasis.The methodology used consists of a case study, descriptive and qualitative, 
conducted by a literature review, direct documental observation and semistructured 
interviews, enriched by informal talk considerations and documental analysis. The 
results pointed to the fact that JV merger is an interesting option for the “mother-
company”.  Owing to the merger Sigma, the head-offices could increase the synergy, 
the production, the sales volume  promoting a  better market share and costs 
reduction. The strategical aim of the main company Sigma was to share production in 
an automated operation making it the largest integrated plant of the world. The 
strategy for JV involved sophisticated logistic matters, besides the necessity to make 
the management system, information, and operation compatible in the SCG Sigma. 
The implementation of this system in the JV contributed to the introduction of changes 
in the management  process to integrate and monitor the transactions and 
departments of company to the accompaining and IE to stimulate the behavior of 
members of company and to certify the actions realized and if the processes are being  
conducted in a more adequate way and according to what was planned and 
supporting AD. It was  perceived meaningful changes  in the Sigma company, since 
aspects related to SCG, strategies definition and responsibilities, management and 
AD to help the company to achieve its objectivies. Summing up, it was concluded that 
there have been several changes in the SCG, in the strategy and AD since the 
beginning of Sigma as consequence of the maturation of management of JV, leaving 
the  ram up to the operational phasis. Today there is an exchange of strategy, AD and 
SCG, that is, SCG   plays an important influence over the former ones. These three 
matters provoked implications over the strategic reasoning of company and  about the 
SCG, specially for the need to improve the communication means of the company, for 
the search  of higher reach of its indicators-mainly the ones related to financial and 
operational areas, and also  how the AD is made- that starts to include other 
qualitative, initiating a new cicle  focused on competitiveness and value production. 
 
Keywords: Cooporative and business strategies, strategic implementation, 
management control system, Performance evaluation/assessment, joint venture, 
multinational companies. 
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1 Introdução 

 

Em função da crescente complexidade da economia e da expansão e sofisticação 

dos mercados em nível global, as empresas procuram definir e adequar sua 

estrutura organizacional, na tentativa de usar seus recursos e capacidades para 

maximizar resultados, gerar valor e serem mais competitivas (Otley, Broadbent & 

Berry, 1995; Chandler, 1962; Du Brin, 2000; Groot & Merchant, 2000; Kaplan & 

Norton, 2001; Luo, 2002; Nilsson, 2002; Oliveira, 2015; Yan & Gray, 1994). Algumas 

delas vêm adotando, por vezes, modelos societários diferentes dos estabelecidos 

em seus planos organizacionais originais (Oliveira, 2015). A literatura (e.g. Jordão, 

Souza, Lelis & Ferreira, 2009; Jordão, Souza & Avelar, 2014; Koh & Venkatraman, 

1991; Oliveira, 2015; Groot & Merchant 2000; Yan & Gray, 1994) sugerem que uma 

das alternativas utilizadas pelas empresas consiste nas combinações de negócios 

(CN) ou reestruturações societárias, realizadas por meio de fusões, cisões, 

aquisições, constituição de novas sociedades, joint ventures (JV), entre outras 

formas de transformação/ associação organizacional. 

 

Segundo Barros (2001), os diferentes  tipos de combinações estratégicas de 

negócios variam de acordo com os formatos de relacionamento existentes entre as 

empresas parceiras. Esses relacionamentos podem ser informais, como parcerias 

comerciais ou formais, em diferentes formatos. As JV, por exemplo, derivam do 

relacionamento entre duas ou mais empresas no sentido de compartilhar os riscos e 

benefícios do negócio (geralmente com a constituição de uma nova empresa co-

gerenciada e controlada). As fusões são combinações de duas ou mais empresas 

que deixam de existir para formar uma terceira sem predominância de nenhuma 

delas. As aquisições são operações em que pode haver a incorporação com o 

desaparecimento legal da empresa adquirida. Já a cisão é a operação pela qual a 

companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, 

constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida ou 

dividindo-se o seu capital. Essa autora ressalta que cada tipo de relacionamento 

exige investimentos de vários níveis, tem formato legal específico e causa 

determinados impactos na estratégia, na gestão de pessoas e nas operações das 

empresas envolvidas. 
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As JVs, em particular, são motivadas por questões estratégicas, societárias, 

mercadológicas, assim como por aspectos fiscais e tributários, conforme Jordão, 

Souza, Lelis & Ferreira (2009), sendo consideradas também como um importante 

elemento da estratégia empresarial (Geringer & Hebert, 1989). Sem embargo, o 

encontro de duas empresas com suas filosofias gerenciais, culturas, metodologias, 

processos de trabalho e sistemas de controle é uma questão de elevada 

complexidade gerencial (Jordão et al., 2014). Nesse sentido, o estabelecimento de 

estratégias de gestão em tais operações com o adequado dimensionamento de 

recursos, com divisão de responsabilidades e autoridade e com estabelecimento de 

mecanismos de planejamento, governança e controles apropriados,  consiste em um 

dos principais desafios nesse tipo de negócios.   

 

Os diferentes modos de CN, como as fusões, aquisições e JVs, são opções 

estratégicas de crescimento adotadas pelas empresas na tentativa de ajudar a 

reduzir custos e/ou de proporcionar aumento no retorno financeiro dos investidores 

(Caker & Siverbob, 2011; Chalos & Connor, 2004; Groot & Merchant, 2000; Jordão 

et al., 2009; Kamminga & Kooistra, 2007; Koh & Venkatraman, 1991; Lane, Salk & 

Lyles, 2001; Luo, 2002; Makhija & Ganesh, 1997;  Mohanran & Nanda, 1998; Yan & 

Gray, 1994). Atualmente, essas operações se orientam, principalmente, pela 

concentração das empresas em torno de seu core business (negócio central) (Caglio 

& Ditillo, 2008; Cravens, Piercy & Cravens, 2000; Jordão et al., 2009; Jordão et al., 

2014; Jordão & Souza, 2012). Seu volume tem se intensificado em função da 

pressão por redução de custos e riscos, do desejo por mais flexibilidade e, ainda, da 

busca por vantagens competitivas sustentáveis, como mencionado por Caker & 

Siverbob (2011), Jordão & Souza (2012) e Yan & Gray (1994).  

 

Em algumas circunstâncias, no entanto, verifica-se que o principal fator motivador de 

uma CN consiste na troca ou aquisição de tecnologias, informações e 

conhecimentos (Chalos & Connor, 2004; Koh & Venkatraman, 1991; Luo, 2002; 

Makhija & Ganesh, 1997; Yan & Gray, 1994), promovendo a expansão de negócios, 

a internacionalização dos mesmos ou, ainda, a criação de novas unidades 

organizacionais (Child & Yan, 2002; Geringer & Hebert, 1989). Isso porque existem 

casos em que há empresas que possuem determinada tecnologia, mas não os 
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recursos financeiros para patrocinar um novo negócio; que se associam a outras que 

os possuem, mas não detêm conhecimento e/ou tecnologia suficientes, fazendo com 

que a JV seja uma opção estratégica vantajosa para ambas as partes. Na tentativa 

de contextualizar com mais profundidade o cenário onde foi desenvolvido este 

trabalho, torna se necessário conceituar o termo start up como um empresa que 

inicia suas atividades, desde a definição de responsabilidades, registradas em 

contrato, escolha do local onde a empresa estará instalada, composição das 

diretorias e Conselho de Administração, obras civis, comissionamento de 

equipamentos, testes, ramp up de produção e estabilização da produção. 

 

Tendo em vista os desafios do atual contexto econômico, autores como Jordão, 

Melo & Sousa (2016) sugerem que as pressões advindas do ambiente empresarial 

têm exigido dos administradores mais esforços no desenvolvimento de ações que 

facilitem tanto o alcance dos objetivos das empresas e geração de valor, quanto a 

manutenção e melhoria de posições competitivas sustentáveis no mercado, por meio 

de estratégias que estabeleçam diferenciais competitivos para as mesmas.  

 

Em tese, o fato de uma empresa ter uma estratégia muito bem-alinhada e 

desenhada poderia fazer com conseguisse obter vantagens competitivas perante 

seus concorrentes. Para que isso ocorresse, teria que valer-se de parcerias, como a 

formação de alianças estratégicas, em geral, e de JV, em particular, para suportar as 

referidas estratégias, conforme defendem Cravens et al. (2000) e Elmuti & 

Kathawala (2001). Segundo Geringer & Hebert (1989), as JVs são empreendimentos 

que envolvem duas ou mais organizações legalmente distintas (empresas-mãe), 

cada uma das quais participa ativamente da tomada de decisões e das atividades da 

entidade de propriedade conjunta. Se pelo menos uma empresa-mãe tem sede fora 

do país de operação da JV ou se essa organização tem significativo nível de 

operações em mais de um país, então esta pode ser considerada uma JV 

internacional. 

 

Na perspectiva da geração de valor, autores como Koh & Venkatraman (1991) e 

Mohanran & Nanda (1998) ponderam que as JVs são operações bem-vistas pelo 

mercado, por terem, em muitos casos, impacto positivo sobre os negócios. E na 
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grande maioria das vezes, espera-se que, após a associação entre as empresas, 

exista aumento do valor organizacional. Outro ponto mencionado na literatura (e.g. 

Caker & Siverbob, 2011; Koh & Venkatraman, 1991) como de forte impacto na 

estratégia e nos resultados da empresa refere-se à possibilidade de economias de 

escala, aumentando o poder de negociação, reduzindo os custos e aumentando a 

lucratividade.  

 

A grande maioria das JVs é formada por empresas estrangeiras, conforme afirmam 

Groot & Merchant (2000). Esses autores ressaltam que esse tipo de negócio gera 

algumas dificuldades decorrentes de barreiras culturais e de gestão, pelo fato de 

haver duas empresas com identidades, culturas e características que podem ser 

completamente diferentes. Tais questões podem gerar implicações para a nova 

organização-filha, resultando, inclusive, em entraves no negócio, queda da 

produção, baixa motivacional e de credibilidade, em linha com o preconizado por 

Elmuti & Kathawala (2001), Geringer & Hebert (1989), Groot & Merchant (2000) e 

Koh & Venkatraman (1991). Talvez, a maior barreira encontrada pelos 

administradores desse tipo de negócio resida na dificuldade em definir as 

responsabilidades, indicando como e quem definirá as regras dessa nova 

organização, segundo observações de Caglio & Ditillo (2008), Harzing (2002), Luo 

(2002) e Yan & Gray (1994).  

 

No entanto, em muitas JVs, segundo relatam Groot & Merchant (2000) e Luo (2002), 

a empresa que detém maior proporção no capital e/ou mais representatividade no 

negócio tende a assumir o controle corporativo. Adicionalmente, autores como 

Elmuti & Kathawala (2001), Inpken & Currall (2004) e Yan & Gray (1994) sugerem 

que o interessante seria fomentar a confiança entre os atores, deixando de lado as 

questões burocráticas e contratuais e buscando construir, de maneira mais objetiva, 

a nova identidade organizacional, com novas regras, sistemas de controle e de 

gestão, políticas organizacionais, definição de cadeias de valores e suprimentos, 

além das políticas de remuneração e de pessoal, entre outros aspectos. 

 

Considerando a expectativa de retorno do capital investido e o objetivo de geração 

de valor supramencionado, faz-se relevante que os gestores possam acompanhar e 
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avaliar estrategicamente os resultados e o desempenho do negócio. Nesse sentido, 

Yan & Gray (1994), Jordão & Novas (2013), Jordão & Souza (2013) e Jordão et al. 

(2016) observaram que o sistema de controle gerencial (SCG) consiste em uma 

importante ferramenta para implementação das estratégias e para estimular tanto o 

sucesso da operação, quanto o retorno dos investimentos. É também um aspecto 

fundamental na mensuração do desempenho, na eficiência e eficácia dos sistemas e 

processos, na melhoria da qualidade da informação e comunicação empresarial, na 

integração de culturas organizacionais, na vinculação entre estratégias e operações, 

na maior qualidade dos produtos, serviços e processos oferecidos pela companhia, 

na obtenção e manutenção de posições competitivas sustentáveis, no potencial de 

geração de inovações, além de proporcionar incrementos potenciais em outras 

áreas da empresa. 

 

1.1 Tema e problema 

 

Em um mercado globalizado, marcado pelo acirramento da concorrência global e 

pela disputa de mercado, há mais pressão para que as empresas sejam cada vez 

mais competitivas e consigam proporcionar mais lucratividade e geração de valor 

para o negócio (Jordão & Souza, 2013; Melo, 2014). Uma das formas de suportar o 

processo decisório e a implementação estratégica consiste no estabelecimento de 

um SCG apropriado, colaborando também para o comprometimento e a motivação 

organizacional (Jordão et al., 2014; 2016). Nesse sentido, faz-se relevante 

compreender como as JVs, especialmente entre empresas multinacionais, vinculam 

o seu SGC às suas estratégias corporativas e de negócios, tanto para alavancar os 

resultados, quanto para incrementar a competitividade e estimular melhor retorno 

aos acionistas. 

 

A questão do controle é fundamental para o sucesso e o desempenho 

organizacional e financeiro das JVs (Child & Yan, 2002). Estabelecer um SCG 

eficiente e eficaz, no entanto, não é tarefa fácil nem em empresas de menor porte e 

complexidade. Muito menos em empresas mais complexas como as JVs 

internacionais, especialmente em fase de start up. A definição de um desenho 

adequado para o SCG, que atenda às necessidades das empresas que compõem a 



 

 
 

17
 

JV, incluindo a definição e o acompanhamento de metas e resultados, delimitações 

de questões geográficas, culturais, entre outras, é um dos grandes desafios 

encontrados nesse tipo de negócios (Legewie, 2002; Stede, 2003). Afinal, cada 

empresa parceira traz consigo uma maneira diferente de gestão, além de valores e 

princípios, que precisam ser unificados e formar uma nova identidade para que não 

haja alguma segregação, mas, sim, uma unidade. 

 

Devido à complexidade (física e/ou financeira), há demandas para que o 

monitoramento e o controle sejam redobrados, visando atender à necessidade da 

divulgação de informações para o público interno e externo, especialmente 

considerando que as matrizes podem (e costumam) estar localizadas em países 

distintos. Esse fato exige elevado nível de sofisticação do SCG, o que, nas palavras 

de Martinewisk & Gomes (2000), deveria ser desenhado para atender à maior 

complexidade do ambiente em que opera a matriz que necessita de coordenar por 

meio de uma só estratégia as suas várias subsidiárias. Igualmente, Martinewisk & 

Gomes (2000, p. 1) acentuam que, “à medida que aumenta o escopo geográfico das 

operações de uma empresa, a complexidade administrativa também cresce, 

exigindo a adoção de novos e mais sofisticados sistemas de controle”. De forma 

mais específica, autores como Anderson & Lanen (1999), O’Connora, Chowb & Wuc 

(2004) e Stede (2003) destacam a importância de um SCG que atenda à realidade 

das matrizes e reflita as necessidades da nova empresa-filha. Esses autores 

acentuam que esse sistema é fundamental para tentar amenizar as potenciais 

barreiras culturais encontradas nas JVs, especialmente em fase de start up. 

 

Mesmo considerando a relevância do tema destacada por Geringer & Hebert (1989) 

e Yan & Gray (1994), repousa na academia e no mercado uma preocupação 

provocada pela lacuna existente entre os benefícios esperados e aqueles 

efetivamente auferidos nesse tipo de negócios, em linha com o pensamento de 

Jordão et al. (2014). Essas preocupações são enfatizadas nas pesquisas 

direcionadas para o estudo do SCG e das estratégias adotadas em JV, 

especificamente aquelas internacionais em fase de start up. Isso porque tanto o 

processo produtivo quanto as questões gerenciais devem ser conduzidos e 

coordenados em paralelo, sendo atividades complementares e que influenciam 
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diretamente nos resultados do negócio. Por isso, falhas no controle da JV podem ter 

profundas implicações estratégicas. Somam-se a isso as dificuldades estratégicas, 

organizacionais e culturais supramencionadas, além de outras particularidades de 

cada negócio – que carece de mais cuidados que os empreendimentos tradicionais 

para tentar minimizar os empecilhos encontrados e maximizar as ações que gerem 

resultados positivos à JV e às empresas-mãe. O entendimento dessas questões, 

todavia, como ainda não está totalmente fundamentado em uma teoria geral que lhe 

dê base, nem possui evidências empíricas suficientes, carece de mais estudos, por 

ser uma significativa preocupação dos pesquisadores e gestores. 

 

Diante do exposto, um problema que emerge consiste em avaliar como as 

estratégias corporativas das matrizes e de negócio da subsidiária impactam nas 

diretrizes de negócio desta e de que modo o SCG pode auxiliar na implementação 

estratégica das JVs internacionais. O entendimento de tal problema ganha especial 

relevo se considerar que as diretrizes estratégicas e os propósitos organizacionais 

precisam estar muito bem-alinhados entre as empresas parceiras e, por 

consequência, entre suas diretorias, superintendências e gerências. As implicações 

gerenciais do desalinhamento devem ser desdobradas aos demais empregados: 

desde aqueles que fazem parte das áreas táticas, até aqueles envolvidos nas 

atividades operacionais. Nesse ensejo, toma-se aqui, como objeto de estudo, uma 

JV derivada da união entre dois grandes players mundiais do setor metalúrgico e 

que, por questões de confidencialidade, doravante denominada Empresa Sigma. 

 

A empresa Sigma é uma indústria que possui uma característica bastante peculiar, 

que sugere uma contribuição adicional ao tema, pois a JV ocorreu antes da fase de 

start up, ou seja, essas empresas se uniram para construírem uma fábrica, 

trabalhando em conjunto e compartilhando ideias e riscos, desde o processo de 

terraplanagem, obra civil, passando pela fase de comissionamento e testes até 

chegar à fase de operação. 

 

Mediante a relevância do tema, emerge a seguinte questão de pesquisa: de que 

modo o desenho e uso do SCG contribuem para a implementação estratégica e a 
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avaliação de desempenho em uma joint venture de uma empresa multinacional em 

fase de start up? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar as contribuições do desenho e uso do SCG para a implementação 

estratégica e a avaliação de desempenho em uma joint venture de uma empresa 

multinacional em fase de start up. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Descrever e discutir o desenho e uso do sistema de controle gerencial como 

facilitadores da implementação das estratégias corporativas das matrizes em 

uma multinacional do setor industrial. 

• Descrever e discutir o desenho e uso do sistema de controle gerencial como 

facilitadores da implementação da estratégia de negócios da joint venture 

analisada. 

•  Analisar os contributos do sistema de controle gerencial na vinculação dos 

processos-chave de negócios com estratégias empresariais, na tentativa de 

facilitar a avaliação de desempenho estratégico e operacional na joint venture 

estudada. 

 

1.3 Motivações e contribuições 

 

A justificativa de uma pesquisa se dá na medida em que seus resultados contribuem 

para um segmento substancial da sociedade, como defendido por Jordão & Souza 

(2013) e Jordão et al. (2014). Nesse sentido, o estudo justifica-se por: a) ajudar a 

preencher a lacuna de pesquisa supramencionada, contribuindo para b) o aumento 

do corpo teórico sobre o tema e colaborar para c) o entendimento da relação entre 

estratégia (corporativa e de negócios), SCG e avaliação de desempenho 
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(estratégico e operacional) em JVs internacionais – questão que interessa a grande 

parte das empresas, estudiosos e sociedade.  

 

Com base em extensa pesquisa em portais e bases de dados como Ebsco, 

Proquest, Emerald, B-one, Newspaper Direct, Google Acadêmico, Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), Red de Revistas Científicas de América Latina y 

el Caribe, España y Portugal (REDALYC), Scientific Periodicals Electronic Library 

(SPELL), Periódicos Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), entre outros, verificou-se que ainda não há estudos focados, 

especificamente, nesses quatro aspectos em conjunto. Sem embargo, observou-se, 

porém, que há alguns estudos que reconhecem a relevância do tema e/ou 

tangenciam sobre o problema em tela, citando-o como uma oportunidade futura de 

investigação, mas sem dele se ocupar. Ressalta-se que a pesquisa descrita nesta 

dissertação buscou não somente ampliar as discussões sobre o tema, estratégia, 

avaliação de desempenho e SCG em JV, mas também explorar esses quatro 

aspectos no contexto brasileiro e em uma empresa em fase de start up. Esses 

aspectos salientam a originalidade da pesquisa e justificam sua execução.  

 

Assim, buscou-se oferecer contribuições gerenciais e sociais, ao se discutir o 

impacto da estratégia e do SCG sobre o desempenho em uma JV em fase de start 

up, melhorando o entendimento de estudiosos e profissionais sobre o assunto, 

especialmente dos gestores, que são os grandes responsáveis pelas tomadas de 

decisão e condução do negócio.  

 

Como implicações gerenciais da pesquisa, registra-se que outras empresas e 

gestores podem se valer das observações realizadas neste estudo, quando forem 

buscar estudos teóricos sobre o tema. Poderão ser auxiliados em suas decisões, em 

situações similares relacionadas: ao papel do SCG na implementação estratégica 

em JV; ao papel do SCG na avaliação de desempenho estratégico e operacional em 

JV; aos efeitos das estratégias corporativas das matrizes e de negócios da 

subsidiária sobre o SCG e a avaliação de desempenho; e, mais especificamente, ao 

processo de controle e gestão em JVs internacionais. Além disso, esta investigação 

pode também favorecer um olhar mais próximo sobre as referidas relações na fase 
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de start ups. Em conjunto, espera-se que essas ponderações possam servir como 

benchmarking estratégico para empresas e gestores em situações similares, 

questão significativa, particularmente considerando a relevância e o setor da 

empresa Sigma. 

 

A empresa Sigma é de grande porte, derivada de duas corporações multinacionais 

de classe mundial do ramo metalúrgico. A primeira é um grupo que possui oito 

plantas industriais em países distintos, com presença em mais de 20 países, 

possuindo faturamento de quase quatro bilhões de Euros no ano de 2015. Já a 

segunda possui plantas industriais localizadas no Japão e nos continentes Europeu, 

Asiático e Africano, no Oriente Médio e nas Américas Central, do Norte e  do Sul, 

com faturamento mundial no ano fiscal de 2014 da ordem de 5.620 bilhões de Ienes 

(esclarecendo que o ano fiscal de 2015 iniciou-se em julho de 2015 e terminou em 

junho de 2016 – razão pela qual os dados ainda não foram divulgados). 

 

A relevância do estudo para a sociedade e o mercado tende a ser enfatizada em 

virtude não só do porte das empresas envolvidas, mas do setor das mesmas no 

cenário mundial, como ressaltado por Legewie (2002), O’Connora et al. (2004) e Yan 

& Gray (1994) e comprovado em pesquisas de Koh & Venkatraman (1991), Luo 

(2002) e Mohanram & Nanda (1998).  

 

Além das contribuições ao mundo acadêmico, para sociedade e gestores, existem  

fatores pessoais que impulsionaram a pesquisadora a desenvolver o trabalho, pelo 

interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre o tema investigado e pelas 

vivências gerenciais na empresa onde a pesquisa foi realizada, atuando na sua área 

de financial reporting. 

 

1.4 Estrutura da dissertação  

 

O presente estudo foi desenvolvido com a intenção de demonstrar como a estratégia 

e o SCG se inter-relacionam com a avaliação de desempenho em uma JV 

multinacional do setor siderúrgico em fase de start up. 
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Para percorrer o caminho necessário ao entendimento, organizou-se a presente 

pesquisa em capítulos. No primeiro, faz-se a introdução, na qual o leitor é convidado 

a percorrer os demais capítulos com a definição do tema, da problemática, dos 

objetivos, das motivações e contribuições da pesquisa. 

 

No segundo capítulo, apresenta-se a plataforma de sustentação teórica da pesquisa, 

como resultado da consulta aos principais autores que apoiaram a construção do 

conhecimento necessário à elucidação do problema que deu sentido a este estudo. 

Nele, discutem-se as visões de autores clássicos e contemporâneos sobre 

estratégia e SCG e reflexos na avaliação de desempenho, bem como estudos 

realizados sobre essa temática no contexto das JVs. 

 

Na sequência, no terceiro capítulo, são detalhados os procedimentos  metodológicos 

utilizados. 

 

O quarto capítulo faz a identificação da empresa, caracterizando-a. Ainda nesse 

capítulo são apresentados os resultados, discutindo-os à luz da teoria que dá 

suporte à pesquisa, além do teste das premissas de investigação.  

 

No quinto capítulo são apresentadas as considerações finais, seguidas pelas 

referências utilizadas. 
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2 Estratégia, Sistema de Controle Gerencial e Avaliação de Desempenho em 

Joint Ventures 

 

Neste capítulo são tratados aspectos teóricos relacionados à abordagem de autores 

clássicos e contemporâneos ao tema SCG e estratégia, particularmente em 

empresas que estabeleceram sua formação societária por meio de JV. 

 

2.1 Estratégia:  aspectos conceituais e característica 

 

Nos dias atuais, é bastante comum ouvir falar de estratégia no mundo corporativo, 

nos seus mais diversos tamanhos e segmentos, conforme mencionado por alguns 

autores (e.g. Mintzberg, 1979; 1987a; 1987b; Porter, 1980a; 1980b). Entretanto, 

também é comum perceber que grande parte das pessoas não tem claro 

entendimento sobre o tema. O termo estratégia tem origem da palavra grega 

stratégos (de stratos, “exército”, e ago, “liderança”, “comando”), ou seja, a ação de 

comandar os exércitos em tempo de guerra. 

 

As origens teóricas do termo remetem ao século IV a.C., quando Sun Tzu (2002), 

estrategista militar, escreveu uma obra composta de 13 capítulos intitulada “A Arte 

da Guerra”, na qual descreve, de forma detalhada, as estratégias militares de seu 

exército. Para Sun Tzu (2002), uma estratégia precisava contemplar quatro pontos 

fundamentais, a saber: a) escolha do local de batalha; b) concentração de forças; c) 

ataque; d) forças diretas e indiretas. 

 

Nos tempos modernos, o conceito de estratégia foi um pouco alterado e adaptado à 

nova realidade e à sua utilização no mundo corporativo. De acordo com Ferreira 

(2001), o termo estratégia passou a se relacionar com habilidades de gestão de 

negócios por volta de 450 a.C. com Péricles e consolidado em 330 a.C. com 

Alexandre, “O Grande”. Assim, o conceito de pensamento estratégico tem 

acompanhado a evolução do ambiente político e organizacional, passando a ser 

empregado nos desafios cotidianos das empresas. 
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Na busca de uma definição sobre o termo estratégia, valendo-se para isso de um 

apanhado na literatura existente sobre o tema, depara-se com uma grande 

variedade de conceitos – o que dificulta assumir uma única definição. Dessa forma, 

podem-se identificar alguns exemplos, como Henderson (1989), ao afirmar que não 

há consenso sobre definição de estratégia. Entretanto, Mintzberg (1987a; 1987b) 

define estratégia como um padrão de propósitos e metas e as políticas para atingir 

essas metas, que determinam o negócio com os quais a empresa está envolvida. 

Esse autor defende que a estratégia pode ser descrita como um plano unificado, 

abrangente e integrado, projetado para assegurar que os objetivos básicos da 

empresa sejam atendidos. De forma mais enfática, esse mesmo autor também 

define estratégia pelas atividades de uma empresa quanto às oportunidades 

presentes, o que ela pode fazer em termo de suas forças, o que sua gerência quer 

fazer e aquilo que ela considera ético, legal e moral. E faz uma analogia da criação 

da estratégia com um processo artesanal por requerer às qualidades que a arte 

exige em habilidade, dedicação e perfeição. 

 

Prahalad & Hamel (1989) propõem uma definição sucinta de estratégia, como o 

roteiro do futuro que identifica as competências essenciais que devem ser formadas 

e trabalhadas para facilitar que a organização possa atingir seus objetivos. Anthony 

& Govindarajan (2002) definem estratégia como o processo que descreve a direção 

geral na qual uma organização planeja se mover para obter suas metas. Eles 

explicam que a estratégia se divide em nível corporativo, que esclarece que 

organizações diferentes geralmente operam em contextos estratégicos diferentes, 

bem como que as estratégias diferentes requerem diferentes prioridades de tarefas, 

fatores-chave de sucesso, habilidades, perspectivas e comportamentos. Já a 

estratégia de negócios é voltada para identificar quais são os concorrentes, a cadeia 

produtiva e de suprimentos, as formas de expansão, os principais clientes e quais as 

alternativas mais adequadas que permitam a expansão dos negócios. 

 

Barroso & Didio (2009, p. 3) sugerem uma definição de estratégia mais 

contemporânea: “uma estratégia deve visar ao desenvolvimento sustentável e 

próspero da empresa em longo prazo e obter, a curto e médio prazo, retornos 

adequados e resultados satisfatórios aos sócios e demais partes interessadas”. 
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Próximo da definição de Barroso & Didio (2009), Chandler (1962) já contextualizava 

a palavra estratégia como a determinação das metas de longo prazo e objetivos 

básicos de uma empresa, bem como a adoção de linhas de ação e a alocação de 

recursos necessários para a realização dessas metas. Dessa forma, presume-se 

que a estratégia seja fundamental para definir as diretrizes de uma organização. 

Simons (1990) complementa, alegando que a estratégia compreende processos, 

posicionamento estratégico, níveis de negócio e estratégias corporativas.  E 

acrescenta que o processo de estratégia descreve a atividade gerencial inerente à 

formação de expectativas e metas e é o que possibilita o trabalho da organização na 

concretização desses objetivos. 

 

Outro grupo de autores considera que uma das questões essenciais sobre estratégia 

é a sua formulação. Como citam Anthony & Govindarajan (2002, p. 37), “a 

formulação de estratégias é o processo pelo qual são decididos os objetivos de uma 

organização e as formas para atingir esses objetivos”. Os objetivos não podem ser 

alterados, não faz sentido alterar um objetivo no meio de uma trajetória, eles devem 

ser irrevogáveis. Entretanto, a estratégia deve ser capaz de direcionar e estabelecer 

metas para o cenário atual, mas também deve proporcionar uma visão de futuro no 

médio e longo prazo, tendo em vista a velocidade com que o cenário econômico, 

político, cultural e social podem mudar. A empresa deve estar preparada e adaptada 

para tais alterações. Contudo, até mesmo a origem, a nacionalidade, tamanho, 

números de unidades da empresa, interferem na elaboração da estratégia.  

 

Como foi mostrado anteriormente, a escolha da estratégia significa também a 

escolha de um modelo de gestão que determinará como a organização deveria 

operar, defendido por Miles & Snow (1978). Dessa forma, a estratégia deveria estar 

extremamente alinhada com o SCG, pois não se faz estratégia de apenas um 

departamento, e sim de um todo (Kald, Nilsson & Rapp, 2000). A escolha de qual 

estratégia, determinará o ponto de partida de uma análise com um foco interno 

sobre as condições na empresa, particularmente a inter-relação de domínio, 

tecnologia e organização.  
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Sob outro ponto de vista, Porter (1980a; 1980b) realiza uma análise mais focada em 

fatores externos, ou seja, em como a organização pode conseguir vantagens 

competitivas sobre os seus competidores. E acrescenta que a relação entre clientes 

e fornecedores e a ameaça de novos concorrentes e substituição de produtos e 

serviços determinam o nível de lucratividade da organização. Na opinião de Porter, a 

estratégia deve estar focada na diferenciação, eficácia de custos e foco, desse modo 

conseguirá vantagens perante as demais empresas. Em contrapartida, exige que a 

empresa esteja extremamente focada em fornecer produtos diferenciados, alta 

capacidade de inovação, capacidade de produção em alta escala e ser capaz de 

disputar novos mercados e lidar com um volume maior de adversidades. 

 

Tendo em vista a complexidade do assunto e toda a sua abordagem, no âmbito da 

estratégia, é importante abordar os impactos da cultura na definição da estratégia, 

bem como na gestão da empresa. Anthony & Govindarajan (2002) defendem que a 

cultura é o fator interno mais importante da organização. A cultura nas organizações 

engloba convicções, atitudes, normas, relacionamentos e presunções. Os aspectos 

culturais determinarão o estilo de gestão da organização e, por consequência, a 

estratégia 

 

Pelo prisma da função da estratégia, de também ser facilitadora e capaz de fornecer 

informações e auxiliar na gestão, Brouthers & Roozen (1999) destacam que, entre 

as funções estratégicas, está a capacidade de fornecer as informações a partir de 

um sistema de contabilidade estratégica. Esse sistema deve abranger itens como: 

análise ambiental, geração estratégica alternativa, seleção estratégica alternativa, 

planejamento da implementação estratégica, implantação do plano estratégico e 

controle do processo de gestão estratégica. E essas informações devem ser 

principalmente as de caráter não financeiro, voltadas para o futuro, tanto em nível 

interno como externo, e com a capacidade de fazer projeções confiáveis para o 

futuro.   

 

Ainda se referindo à ideia de um sistema estratégico, Tavares (2007) defende que o 

sistema estratégico deve ser desenvolvido com base na análise da cadeia de 

suprimentos, introduzindo a distinção fundamental existente entre gerenciamento da 
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estrutura de custos. Que seja, ainda, orientado para a construção de uma estrutura 

de custos coerente com a estratégia da empresa, produtos, desenho de processos e 

gerenciamento de custos e que englobe ferramentas de mensuração eficazes para 

avaliar o desempenho dos custos. O mesmo autor realça que desde a propagação 

da atividade baseada no custo (ABC), a prática vem crescendo cada vez mais, com 

um refinamento mais preciso do que o abordado pelas informações tradicionais de 

custos. Vem também indicando pontos antes não abordados, tais como: custos de 

itens, atividades, clientes, atributos do produto e capacidade ociosa. Essas 

mudanças nos custos promoveram melhorias na elaboração de informações para 

apoiar o crescimento, bem como para aumentar a vantagem competitiva de forma 

sustentável, otimizando assim a utilização de recursos. 

 

Tratando do desdobramento da estratégia em ações efetivas para a sustentação do 

negócio, Peijhan (2007) apurou em sua pesquisa que os principais processos são 

derivados da estratégia organizacional, devendo ser revisados anualmente. Esses 

processos são definidos como: satisfação do cliente, satisfação do empregado, bons 

resultados operacionais e atitude positiva para o meio ambiente. Os indicadores de 

desempenho operacional (KPI, do inglês key performance indicators) são usados 

pela alta gerência para monitorar o desempenho das áreas estratégicas. 

 

Tendo em vista todo o arcabouço teórico exposto nos parágrafos anteriores sobre o 

tema relacionado à estratégia, os que demonstram ser mais pertinentes com a 

pesquisa são os relatados por Anthony e Govindarajan (2002), Mintzberg (1979; 

1987a; 1987b) e Porter (1980a; 1980b). Para Mintzberg (1987a; 1987b), a estratégia 

deve ser seguida como meio de orientação estratégica, fornecendo um plano 

completo que especifique quais opções o player deve seguir para cada situação.  

Dessa forma, a estratégia é a maneira escolhida de como a empresa pretende 

alcançar seus objetivos. Sendo assim, para uma organização atingir seu objetivo, 

poderia escolher diversos caminhos. Se, por exemplo, o foco for a lucratividade, 

sugere optar por uma expansão de linha de produção, desenvolvimento de 

fornecedores estratégicos e de novos mercados e estimular projetos que gerem 

economia no custo do produto e outras ações, como preconizado por Anthony & 

Govindarajan (2002). Ainda sobre o aspecto de alcance de objetivos e 
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posicionamento no mercado em que atua, Porter (1980a; 1980b) enfatiza a 

importância de a organização estar atenta aos fatores externos que impactam no 

seu negócio e de procurar manter um vantagem competitiva, com baixos custos e 

diversificação de produtos, a fim de manter uma posição diferenciada perante seus 

concorrentes. 

 

Segundo Melo (2014), um dos principais problemas da estratégia consiste em sua 

implementação. Numa reflexão sobre a abordagem realizada sobre estratégia neste 

capítulo, levando em conta a evolução do conceito, a diversidade de pensamentos 

entre os autores, a aplicação da estratégia nas empresas a partir do planejamento 

estratégico e as diversas pesquisas que têm sido realizadas sobre o tema, torna-se 

possível identificar pela amostra explicitada nesta pesquisa uma similaridade entre 

os principais fatores dificultadores no processo de implementação de estratégias nas 

empresas. Mesmo com o surgimento de diferentes definições de estratégia e formas 

de implantá-las, os problemas na implantação aparentemente se mostram os 

mesmos, como evidenciado por meio das pesquisas consultadas. Essa realidade 

reforça que o problema da implementação estratégica de fato é relevante para o 

ambiente acadêmico e empresarial, uma vez que os problemas persistem mesmo 

com o avanço nas discussões do campo do conhecimento de estratégia. 

 

Um dos fatores que a literatura referencia como fundamentais na implementação 

estratégica consiste no SCG. Essas ideias encontram respaldo no pensamento de 

Anthony & Govindarajan (2002) e Jordão & Souza (2013), para quem defende 

enfaticamente o uso do SCG como ferramenta para impulsionar a IE, 

proporcionando o controle e acompanhamento dos resultados. 

 

O SCG, no entendimento de Anthony & Govindarajan (2002), pode ser visto como 

um mecanismo que visa facilitar a implementação da estratégia e é um dos itens de 

maior relevância no processo de gestão. Paralelamente, Gomes & Salas (1999) 

realçam a necessidade de os gestores identificarem os processos-chave que 

possam indicar o nível de implementação de cada uma das estratégias traçadas 

pela direção da empresa. Entretanto alguns estudos - como os desenvolvidos por 

Jordão & Novas (2013) e Jordão et al. (2014) - revelam uma preocupação da 



 

 
 

29
 

academia e do mercado provocada pelas dificuldades práticas das empresas sobre 

o processo de implementação estratégica. Ao longo da pesquisa, identificou-se que 

a implementação de um SCG não é tarefa fácil, principalmente em empresas 

multinacionais. Isso se explica por haver ambiguidade de objetivos entre as matrizes 

e as subsidiárias, diferenças culturais, relações de poder e interesses existentes, 

conforme explicita Granlund (2002) compartilhando de uma visão mais atualizada e 

prática desse cenário. 

 

Jordão et al. (2016) desenvolveram uma pesquisa e identificaram que  elementos 

como: visão, missão, objetivos estratégicos, cultura e a estrutura organizacional da 

empresa são fundamentais para o sucesso da empresa. Em contrapartida, Gomes & 

Salas (1999), Nilsson (2002) e Jordão & Souza (2013) evidenciam que uma possível 

solução para esse impasse seria um desenho e o uso adequado do SCG. Para 

Frezatti, Rocha, Nascimento & Junqueira (2009), é importante que o desenho do 

SCG oriente o negócio para o alcance do resultado e a avaliação do desempenho. 

 

Uma vez que a empresa possui bem-definida a estratégia e tem mapeadas as 

etapas para a implementação da mesma, precisa utilizar de forma ampla o SCG. 

Isso deve ser feito de tal forma a acompanhar as metas estabelecidas, a partir dos 

indicadores operacionais e financeiros, além de direcionar e impulsionar os esforços 

individuais para alcançar os objetivos e as metas globais da organização. 

 

2.2  Estratégia, controle e avaliação de desempenho  

 

Em meados dos anos 80, Johnson & Kaplan (1987) afirmaram que as medidas de 

desempenho derivadas da contabilidade tradicional e baseadas apenas em 

indicadores físicos e financeiros não eram suficientemente sensíveis para captar 

mudanças sentidas em um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico, mutável 

e intenso nas comunicações e processamento de informações. Esse assunto ainda 

foi abordado por Kaplan & Norton (2001), tratando de empresas multinacionais, 

como é o caso da empresa objeto desta pesquisa. O cenário em que ela está 

inserida é bastante complexo, por se tratar de empresas estrangeiras que decidiram 

se unir e iniciar um empreendimento em outro país, com cultura completamente 
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diferente do âmbito das empresas-mãe. Além disso, o volume de capital investido é 

expressivo e é grande a expectativa de retorno dos acionistas. 

 

O modelo apresentado por Kaplan & Norton (2001) propõe uma metodologia de 

avaliação de desempenho dirigido a toda organização. O modelo veio para ajudar as 

empresas a estabelecerem ações, a fim de criar valor para os acionistas, para 

satisfazer as expectativas dos stakeholders, para implementar estratégias e 

melhorar a gestão, processos internos, aprendizado e inovação. E é também uma 

forma padrão de visualizar o resultado da empresa, independentemente de serem 

resultados financeiros, de produção ou de outra área.  Para alguns autores, como 

Jordão & Novas (2013), modelos de avaliação de desempenho como o Balanced 

Scorecard (BSC) podem ser entendidos como parte do SCG, potencializando, por 

isso, o exercício do controle e a IE. Isso porque se acredita que o SCG é o meio 

mais adequado de implementação da estratégia e, consequentemente, do 

acompanhamento dos indicadores propostos e acordados pela direção da empresa. 

 

Nos últimos anos, o modelo conhecido como Balanced Scorecard (BSC) contribuiu 

para ajudar as organizações a estabelecerem ações alinhadas a uma estratégia de 

criação de valor (Moore, 2003). Além disso, esse modelo contribui para satisfazer os 

acionistas, funcionários e clientes em suas expectativas, bem como para a melhoria 

dos serviços, processos internos, aprendizado e inovação. A possibilidade de 

conseguir visualizar a empresa como um todo em apenas uma ferramenta de gestão 

é o que faz com que o BSC seja cada vez mais usado em grandes organizações. 

 

De acordo com Kaplan & Norton (2001), o problema é que as estratégias estão 

mudando muito rapidamente, mas não a forma de mensurá-las. O cenário 

econômico atual é caracterizado por mudanças constantes. O acompanhamento 

adequado dos impactos de dados quantitativos e qualitativos sobre o desempenho 

financeiro e operacional das organizações, criando desafios para a SCG, exige que 

este sistema seja dinâmico o suficiente para dar respostas rápidas, auxiliando os 

gestores nas tomadas de decisão. Atualmente, nas grandes organizações, tempo, 

organização e agilidade tornaram-se itens de extrema importância para uma gestão 

eficaz. Kaplan & Norton (1996) prelecionam que o conceito de avaliação e controle 
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de desempenho proposto pelo BSC tenta alinhar as perspectivas financeiras 

tradicionais para três outras ligadas à satisfação do cliente, melhoria dos processos 

internos e aprendizado e crescimento dos funcionários. Na empresa Sigma 

percebeu-se um grande volume de indicadores financeiros, de produção, qualidade 

e satisfação de cliente, mas ainda deixa a desejar no que diz respeito a 

acompanhamento de indicadores ligados aos funcionários. 

 

O BSC não é a única ferramenta que pode auxiliar na IE. A literatura indica algumas 

falhas sobre o uso de tal modelo, especialmente no caso das economias 

emergentes. Sendo assim, acredita-se que não exista um modelo perfeito e sim 

sugestões e ideias. Esses modelos precisam ser adaptados à realidade da empresa 

e serem dinâmicos o suficiente para atender à demanda da gestão e ampará-la com 

informações úteis e confiáveis. 

 

2.3  Sistema de controle gerencial 

 

No ensejo de tentar caracterizar o SCG, a literatura, (e.g. Anderson & Lanen ,1999; 

O’Connora et al., 2004 e Stede, 2003) registram que o SCG é uma ferramenta 

indispensável nas grandes organizações. Esse recurso tende a ser tratado em mais 

detalhes a seguir, pois a partir dele a empresa tende a dimensionar e acompanhar 

seu desempenho, seja no aspecto de produtividade, cadeia de suprimentos, 

lucratividade, volume de vendas, qualidade, segurança e outros fatores que, de 

acordo com as diretrizes da empresa, podem ser agregados a esse desenho. 

 

Para compreender o que é identificado nos relatos teóricos sobre o tema SCG, é 

interessante que se retome o passado e compreenda como foram a trajetória e as 

mudanças ocorridas até os dias de hoje. Kaplan (1984) relata que entre 1850 e 1915 

a contabilidade gerencial sofreu inúmeras alterações, podendo-se falar até em 

adequações, para o que no futuro seria o SCG. Contudo, a contabilidade gerencial 

teve que se adaptar e mudar para se tornar uma ferramenta mais ampla, capaz de 

fornecer informações aos usuários de forma rápida e eficiente para a tomada das 

decisões. As alterações foram decorrentes principalmente da origem da indústria 
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ferroviária e metalúrgica, que impuseram uma nova maneira de gestão, além de 

serem impulsionadas pelo movimento da administração científica.  

 

Ainda nessa linha de evolução e adequação da contabilidade como ferramenta 

suporte ao SCG, Cinquini & Tenucci (2008) destacam que nos últimos anos houve 

aumento de estudos sobre o tema, devido ao reconhecimento da importância desse 

assunto para os gestores com a utilização dessa ferramenta para o provimento de 

informações e auxílio no processo de tomada de decisão. Empresas como Du Pont 

(1903) e General Motors (GM) (1920) promoveram inovações na maneira de 

gerenciamento, com a descentralização das operações e inclusão do indicador 

Return of Investiments (ROI) como critério de valorização e desempenho, além da 

implantação do orçamento formal e do plano de iniciativas como ferramentas de 

auxílio na gestão. 

 

A partir da década de 50, conforme descrevem Gomes & Salas (1999), o tema SCG 

ganhou bastante notoriedade. No decorrer dos anos e durante a década de 70, 

surgiram novos enfoques que incorporaram novos conceitos, muitos advindos de 

outras áreas, tais como: Economia, Psicologia, Sociologia e Antropologia. A década 

de 80 foi o período em que mais se chamou a atenção para as deficiências 

encontradas na área de contabilidade de gestão, enfatizando que as ferramentas 

disponíveis naquele momento não favoreciam condições que facilitassem ou 

dessem suporte à tomada de decisão dos usuários internos e externos às 

organizações. 

 

Kaplan (1984) afirma que os desafios impostos pelo ambiente competitivo nos anos 

80 foram os fatores que impulsionaram a reavaliação do tradicional sistema de 

contabilidade de custos e SCG, já que algumas práticas utilizadas pelas empresas e 

explicadas na contabilidade de liderança de custo foram desenvolvidas em 1925, ou 

seja, incipientes e precisando serem aprimoradas para a realidade dos dias de hoje. 

Dessa forma, as práticas gerenciais precisam refletir as novas demandas de 

planejamento e controle de informação, com a realização da contabilidade de custos 

e tornando o SCG uma ferramenta amplamente divulgada e utilizada nas empresas. 
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Tendo em vista que a década de 80 foi marcada por significativas mudanças, 

Gomes & Salas (1999) informam que essas alterações conduziram as organizações 

a um panorama social mais aberto, internacional e dinâmico. Assim, a concorrência 

se intensificou e as mudanças, de forma mais específica as tecnológicas, deram-se 

de forma permanente e em ritmo acelerado. Nesse novo contexto social, econômico 

e político, alguns aspectos se tornaram relevantes, tais como: a tecnologia, que tem 

papel cada vez mais decisivo nas organizações; mudanças nos valores e hábitos de 

comportamentos e das relações sociais, como também nas instituições sociais 

tradicionais; mudanças de regime democrático em diversos países, como, por 

exemplo, Brasil, Espanha e Portugal; domínio político dos Estados Unidos; de outro 

lado, o detrimento da União Soviética e o surgimento de novos países industriais, 

como Japão, Coreia, China, Índia e Taiwan. 

 

Machado & Borinelli (2005) destacam que, durante as duas últimas décadas, autores 

como Robert S. Kaplan e outros estudiosos já vinham pesquisando sobre a 

reformulação e propuseram três importantes instrumentos de gestão, com vistas a 

suprir ineficiências da contabilidade gerencial. Esses instrumentos são: activity 

based costing (ABC), activity-based management (ABM) e balanced scorecard. 

(BSC). O livro “Relevance Lost”, de Kaplan e Johnson, publicado em 1987, foi 

considerado um marco para a contabilidade gerencial, porque fez uma retrospectiva 

histórica das deficiências dos sistemas de informações gerenciais e promoveu uma 

reflexão em torno do papel da contabilidade gerencial. Para os autores, os sistemas 

de informações gerenciais tornaram-se inadequados ao contexto operacional das 

empresas no final do século XX e as informações prestadas pela contabilidade já 

não tinham mais relevância. No preâmbulo dessa obra eles afirmam que os sistemas 

de contabilidade gerencial das corporações são inadequados para a realidade atual 

da época; ou seja, que a contabilidade gerencial tinha perdido sua importância. 

 

Segundo Gomes & Salas (1999), o SCG surgiu para atender à demanda das 

empresas industriais, enfatizando o controle dos custos de produção, com pouco 

desenvolvimento para as atividades relacionadas a serviços. Dessa forma, infere-se 

que a concepção tradicional da contabilidade gerencial ainda continua a ser usada 

em muitas empresas e está baseada nas seguintes características: 
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a) O processo de controle está concentrado no resultado, o qual é medido por 

meio de indicadores quantitativos, em particular de caráter financeiro 

(rentabilidade, solvência e outros), e uma perspectiva temporal de curto prazo 

(mensal, semestral, anual).  

b) A área de controle econômico-financeiro assume na organização a 

responsabilidade de coordenar o processo de controle a partir da coleta, 

processamento e manipulação da informação contábil e do orçamento. 

c) Ao longo das atividades relacionadas ao controle, há uma clara separação 

entre o processo de planejamento, informação e avaliação. O processo de 

planejamento encontra-se fundamentando na determinação de metas 

específicas e quantificadas para cada centro de responsabilidade, como 

também na definição de padrões técnicos e econômicos de custos que 

auxiliam na elaboração do orçamento. 

d) Os sistemas de informação são basicamente de caráter econômico-financeiro 

e estão integrados e centralizados no departamento de contabilidade, que 

coleta, integra e processa a informação com as dos demais departamentos. 

Estes, por sua vez, encontram-se concentrados principalmente no cálculo dos 

seus custos e dos produtos na base de alocação dos gastos indiretos de 

fabricação, aplicado ao método de custeio por absorção para efeito de 

avaliação dos estoques.  

e) A etapa de avaliação a posteriori dos indicadores econômicos financeiros 

permite a avaliação dos desvios técnicos e econômicos, em detrimento dos 

aspectos qualitativos ou de difícil quantificação.  

f) Os incentivos aos funcionários são primordialmente extrínsecos (salários, 

comissões, participação nos lucros, etc.). 

 

Gomes & Salas (1999) referem que a necessidade de controle organizacional surge 

desde a perspectiva de algum fato até a efetivação e consequência deste na 

organização. Para eles, o processo de planejamento e controle deve ter como ponto 

de partida ações individuais que direcionem aos resultados mais adequados para a 

organização. A preocupação que predomina em muitos gestores é a maneira como 

seria realizado o controle. Gomes & Salas (1999, p. 52) reportam: 
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A realização do controle de gestão requer que se tenha a informação que 
permita a formulação dos objetivos (e a elaboração do planejamento para 
consegui-los) e a medição dos resultados (e dos desvios) ao mesmo tempo 
que os objetivos estejam ligados aos diferentes indicadores e reflitam a 
estratégia traçada para a organização. A informação pode trazer referência a 
diferentes aspectos: [...] tecnológico, sociocultural, político, econômico, 
demográfico, ecológico [...] aspectos comerciais, financeiros, produtivos, 
comportamento individual. 
 

Dessa forma, o SCG pode ser menos ou mais espontâneo, com menos ou mais 

ênfase nos instrumentos de caráter financeiro, como descreve Gomes (1997). E 

varia com as diretrizes e estratégias estabelecidas por cada organização. As 

mudanças ocorridas ao longo do tempo causaram acentuada transformação do 

antigo SCG para um modelo mais amplo, orientado para resultados; motivação e 

atenção a pessoas; aumento da competitividade; e foco na melhoria contínua dos 

processos. 

 

Tendo em vista esses aspectos, o SCG pode ser formado de controles formais ou 

controles informais. Os controles formais incluem normas, procedimentos 

operacionais padrão e sistemas de orçamentos, visando assegurar que resultados 

específicos sejam alcançados. Precisam de monitoramento, medição e tomada de 

ações corretivas. Já os controles informais não são conscientemente projetados. 

Eles incluem as políticas não escritas da organização e, muitas vezes, derivam ou 

são um artefato da cultura organizacional. Sendo assim, os controles informais são 

aspectos importantes do SCG e a eficácia dos controles formais também deve estar 

presente nas organizações, como defendem Flamholtz (1983) e Otley (1980). 

 

A respeito dos controles formais, Simons (1987; 1990) estudou o SCG com base em 

quatro aspectos do ponto de vista de controle: sistemas de controle de diagnóstico, 

sistemas interativos e de controle, sistemas de confiança e sistemas de limite. Esse 

estudo de Simons teve o objetivo de responder a seguinte pergunta: como os quatro 

impulsionadores de controle atuam em conjunto para produzir uma força que 

contribui para a implementação de uma estratégia bem-sucedida? Obteve-se a 

seguinte resposta: o controle de uma estratégia de negócios é alcançado a partir da 

interação desses quatro elementos juntos; se forem utilizados individualmente 

perdem força. Uma vez que esses itens são utilizados em conjunto, criam uma 
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tensão entre inovação criativa e o movimento de objetivo previsível. Essa tensão 

requer que os gerentes das empresas sejam capazes de conseguir os dois níveis: o 

de elevado grau de aprendizagem (inovação) e alto nível de controle (eficiência). 

 

Dessa forma, o SCG torna-se um dispositivo que assegura que as atividades das 

empresas sejam realizadas conforme o esperado pelos membros da organização. E 

que contribuam para a manutenção e melhoria da posição competitiva e a execução 

das estratégias, planos, programas e operações consistentes com as necessidades 

identificadas pelos clientes internos e externos (Porter, 1980a; 1980b). Para que as 

organizações alcancem seus objetivos, a administração se assegura de obter a 

informação e influenciar o comportamento das pessoas para atuarem sobre as 

variáveis internas e externas de que depende o desenvolvimento da organização 

(Gomes & Salas, 1999). Os autores acrescentam que o controle pode ser usado 

como mecanismo de reforço de comportamento positivo e correção de objetivos, no 

caso de resultados indesejados.  

 

Considerando as vantagens do SCG, Herath (2007) afirma que o SCG é capaz de 

definir as regras e valores para toda a organização. De forma mais enfática Du Brin 

(2000) reforça a ideia de que o gerenciamento é o processo em que a organização 

utiliza recursos para atingir os objetivos organizacionais a partir da função de 

planejamento, organização, liderança e controle. Merchant (1985, p. 2) ainda define 

controle como “manter as coisas em linha”.  Adicionalmente, Anthony (1965) 

menciona que o SCG é o processo para assegurar que os recursos estão sendo 

usados de forma efetiva e eficaz, em consonância com os objetivos da organização, 

ou seja, controlando objetivos financeiros e objetivos não financeiros. Os SCG, 

então, são utilizados como instrumentos que possam auxiliar os membros da 

organização a desenvolverem ações congruentes com os interesses dos 

proprietários e empregados. 

 

Observando a amplitude das funcionalidades do SCG, Malmi & Brown (2008) 

defendem o conceito de que o SCG deve ser considerado como um pacote, sendo 

estruturado em cinco grupos: planejamento; cibernética; premiação e compensação, 

administração; e controles culturais. A metodologia baseia-se na distinção entre 
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tomada de decisão e controle, utilizada pelos gerentes para direcionar o 

comportamento dos funcionários.  

 

Sob outro ponto de vista, Johnson (1994) descreve que a função das informações 

gerenciais é capacitar as empresas a flexibilizarem e adaptarem seus processos 

organizacionais, de modo a responderem prontamente aos anseios e necessidades 

dos clientes, e ajudar na construção de bons relacionamentos com os mesmos. 

Ainda na visão de Johnson (1994), duas premissas devem nortear as informações 

gerenciais: todas as informações do SCG devem vir de baixo, dos clientes e 

processos, e devem ser fornecidas em tempo real às pessoas que executam as 

ações; e todos na empresa sabem como traduzir as informações em ações 

competitivas. 

 

No conceito de controle, podem-se relacionar duas perspectivas claramente 

diferenciadas, como propõem Gomes & Salas (1999): uma perspectiva limitada, que 

significa o controle da organização, baseado normalmente em aspectos financeiros; 

e outra perspectiva mais ampla de controle, em que se considera o contexto em que 

ocorrem as atividades, bem como aspectos ligados à estratégia, estrutura 

organizacional, comportamento individual, cultura organizacional e ao âmbito social 

e competitivo. 

 

A Tabela 1 apresenta um resumo das duas perspectivas: limitada e ampla. 
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Tabela 1 
 
  Perspectiva de controle 

Aspectos Perspectiva Limitada Perspectiva Ampla 

Filosofia 
Controle de cima para baixo 

Controle como sistema 
Controle realizado por todos 

Controle como atitude 

Ênfase Cumprimento Motivação, autocontrole 

Conceito de controle 

Medição de resultado baseado na 
análise de desvios e geração de 

relatórios 
Desenho, técnicas de gestão 

Desenvolvimento de uma 
consciência estratégica 

orientada para o 
aperfeiçoamento contínuo 

Melhora da posição competitiva 

Consideração do contexto 
social, organizacional e 
humano 

Limitado. Ênfase no desenho de 
aspectos técnicos 

Normas rígidas, padrões valores 
monetários 

Amplo. Contexto social, 
sociedade, cultura, emoções, 

valores 

Fundamento teórico Economia, Engenharia. 
Antropologia, Sociologia, 

Psicologia 

Mecanismos de controle 
Controle baseado no resultado da 

Contabilidade de Gestão 
Formal e informal. Outras 

variáveis, aprendizado 
  Fonte: Gomes, J. S., & Salas, J. M. (1999). Controle de gestão: uma abordagem contextual e       
organizacional. (2. ed., p. 25). São Paulo: Atlas. 
 

Conforme a Tabela 1, as perspectivas limitada e ampla consideram os seguintes 

aspectos: filosofia, ênfase, conceito de controle, consideração do quadro social, 

organizacional e humano, fundamentação teórica e mecanismos de controle. Tendo 

em vista as duas perspectivas, pode-se perceber que elas atuam de forma diferente. 

De um lado, apresentam-se de forma mais burocrática, com maior número de 

regras; de outro, mostram aspectos mais dinâmicos e informais. 

Além da perspectiva de controle limitada e ampla, o SCG pode ser avaliado sob 

diferentes prismas, podendo ser racional, psicossocial e cultural. 

 

a) Perspectiva racional: teve sua origem na escola clássica de Fayol & Taylor, 

que desenvolveram uma visão racional e científica dos sistemas 

administrativos. Os estudiosos acreditam que os sistemas de controles, mais 

especificamente os da contabilidade de gestão, sejam instrumentos para 

propiciar a eficiência e eficácia em uma organização. Constata-se, nos dias 

atuais, a aplicação dessa perspectiva, por meio da introdução de fórmulas 

matemáticas, bem como a teoria da agência, que, a partir da relação 

contratual entre o principal (administração) e o agente (o gerente ou 

responsável peça unidade), são realizadas ações que procuram otimizar o 

modo como o comportamento do agente seja conforme os objetivos do 
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principal. Além da teoria da agência, na linha racional pode-se incluir a teoria 

da contingência, cuja premissa é a de que nenhum sistema de controle tem 

caráter universal para todas as organizações, mas que é dependente das 

circunstâncias específicas em que se encontra. Pode haver três variáveis que 

influenciam no sistema de contabilidade e gestão: a tecnologia, a dimensão e 

o contexto social. Gomes & Salas (1999, p. 32) destacam que, “apesar de 

todas as críticas sobre suas limitações, muitos dos paradigmas (maximização 

de lucros, ênfase nos aspectos formais de estrutura) e muitas das técnicas 

administrativas ainda hoje em uso (contabilidade de custos, controle 

orçamentário)” foram baseadas na perspectiva de controle racional. 

b) Perspectiva psicossocial: está associada à influência das teorias de relações 

humanas, processamento humano da informação e teoria dos sistemas 

abertos, que defende a ideia de interação e intercâmbio da organização com 

o ambiente, além de possuir estreita ligação com o desenvolvimento da 

Psicologia social e da Sociologia e com impacto da Escola de Relações 

Humanas. Dessa forma, podem-se destacar duas grandes vertentes dessa 

perspectiva. A primeira trata da influência da contabilidade de gestão nas 

pessoas, desde os pontos negativos, passando pelos aspectos positivos, que 

podem ter motivação, atitudes e satisfação pessoal. A segunda menciona o 

efeito dos diferentes estilos de liderança no desenho e uso dos sistemas de 

controle. 

c) Perspectiva cultural: é necessário enfatizar que o tema cultura de forma 

ampla já é estudado há muito tempo, mas somente no final da década de 70 

foram iniciadas pesquisas na área de contabilidade de gestão. Gomes e 

Salas (1999, p. 35) definem cultura como “um mecanismo de depuração que 

reflete o meio ambiente e que, quando combinado com personalidade, 

estabelece premissas de ação e decisões para os indivíduos dentro de um 

determinado grupo cultural”.  A cultura determinará a tomada de decisões, 

também podendo ser entendida como um conjunto de valores, crenças e 

normas que os indivíduos utilizaram no seu dia a dia no ambiente 

organizacional. 
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A cultura organizacional é passível de mudanças, o que permite a integração da 

organização e aumenta a probabilidade de que o comportamento individual e 

organizacional se dirija ao alcance dos objetivos. Com isso, os SCG devem se 

adaptar ao ambiente em que foram implementados. É necessário observar se esses 

são ambientes formais, burocráticos, com alta complexidade tecnológica e com 

mudanças bruscas, para que haja as adaptações e o sistema tenha sucesso. 

 

Chalos & Connor (2004), Davila & Foster (2005), Legewie (2002) e Stede (2003) 

reconhecem que os fatores culturais são um dos problemas mais comumente 

enfrentados por organizações que tiveram a sua formação a partir de duas 

empresas com culturas distintas diferentes. Essas empresas se unem e, até que 

haja consenso para a formação da cultura vigente, um grande caminho foi 

percorrido, gerando desgaste, em função de vaidade de uma das partes. A gestão 

não é um fenômeno que possa ser isolado dos outros processos que ocorrem na 

sociedade, pois interage com aquilo que acontece nos níveis familiares, escolares, 

políticos e governamentais e também está relacionada a religião, crenças e ciência. 

 

Para Maciariello & Kirby (1994), os SCG devem ser formulados de tal maneira que 

sejam capazes de promover a unidade de propósito a partir da utilização dos 

diversos esforços individuais dentro de uma organização. A tarefa do controle 

administrativo é obter a unidade na diversidade, por meio do uso da comunicação e 

da coordenação durante o processo de consecução das metas de curto prazo e 

objetivos de longo prazo na organização como um todo. 

 

As organizações procuram continuamente efetuar alterações e adaptações dentro 

dos SCG, para que estes possam refletir sua realidade e necessidades. A partir 

dessas considerações, Gomes & Salas (1999) estabeleceram, na Figura 1, 

diferentes tipos de controle organizacional: controle familiar, controle burocrático, 

controle por resultados e controle ad hoc. 
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    CONTEXTO SOCIAL 
          
  PEQUENA CENTRALIZADA   DESCENTRALIZADA   

            
    CONTROLE FAMILIAR CONTROLE AD-HOC   
            
      LIMITADA   FORMALIZAÇÃO 
DIMENSÃO           

            
            
            
  GRANDE CONTROLE BUROCRÁTICO  CONTROLE POR RESULTADO  
           
      ELEVADA   FORMALIZAÇÃO 

            

Figura 1  
Tipos de controle organizacional. 
Fonte: Gomes, J. S., & Salas, J. M. (1999). Controle de gestão: uma abordagem contextual e 
organizacional. (2. ed., p. 56). São Paulo: Atlas. 
 

Os mesmos autores apresentam, em mais detalhes, as características dos diferentes 

tipos de controles organizacionais, adaptáveis segundo o tamanho (pequeno ou 

grande) e o panorama social (local ou internacional) em que se encontram as 

organizações. São eles: 

 

a) Controle familiar (personalista): é utilizado em empresas com dimensões 

pequenas e inseridas em ambientes estáveis, o que favorece um controle 

mais informal. Apresenta uma estrutura bastante centralizada, existindo 

reduzido grau de delegação, mas a gerência centraliza grande parte das 

decisões. Esse tipo de controle desenvolve uma cultura que promove a 

lealdade e a confiança e normalmente é muito condicionado às características 

do líder (geralmente o proprietário, fundador, etc.). Sua limitação ocorre 

quando a empresa se insere num ambiente mais competitivo ou surgem 

ameaças ao líder. O risco desse tipo de controle é que pode prevalecer a 

lealdade ao líder em detrimento da eficácia e da inovação. 

b) Controle burocrático: é característico de ambientes pouco competitivos e de 

organizações de grande porte, fortemente centralizadas e fechadas para o 

exterior. Outro aspecto fundamental é a manutenção de uma cultura avessa à 

mudança e a adoção de uma estrutura funcional dividida hierarquicamente, 

com alto número de cargos de chefia e pouca autonomia nas decisões. 

Sendo assim, seu controle de gestão possui uma estrutura e sistema de 

controle formalizado e as decisões são centralizadas. Esse tipo de controle 
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possui um risco que é a diminuição da motivação e a valorização de aspectos 

políticos. Suas limitações aparecem quando, por mudanças no ambiente 

socioeconômico e/ou político, a organização fica exposta a um mercado hostil 

e mais competitivo. 

c) Controle por resultados: o controle por resultados promove elevado grau de 

descentralização, aumentando a autonomia e a responsabilidade. Esse tipo 

de controle costuma existir em contextos sociais muito competitivos e é 

baseado em sistemas de controle financeiro com critérios de gestão, 

descartando o uso exclusivo de registros contábeis. Os sistemas 

desenvolvidos refletem a preocupação dos gestores em relacionar estratégia, 

diretrizes, metas e operações da organização aos planos de incentivos 

responsáveis pelo reconhecimento dos resultados do desempenho dos 

responsáveis pelos centros de responsabilidade. O controle por resultados 

procura motivar as pessoas a se comportarem de maneira congruente com os 

objetivos da organização, porém seria ineficaz se os empregados sentirem 

que seus esforços individuais não estão sendo recompensados e/ou podem 

motivá-los a se preocuparem apenas com as variáveis controladas por esse 

sistema, negligenciando outras que podem ser importantes. 

d) Controle ad-hoc: este se baseia, fundamentalmente, na utilização de 

mecanismos não formais que promovam o autocontrole e normalmente 

desenvolve-se em ambientes de grande complexidade e dinamismo. Esse 

tipo de controle não admite a rotina e a certeza. Desenvolve-se em estruturas 

bastante descentralizadas, em organizações que realizam atividades que 

dificultam a formalização de procedimentos, tais como: organizações de alta 

tecnologia, publicidade, design, etc.  

 

Esses tipos de controle podem existir de forma separada ou combinada nas 

organizações e auxiliam os gestores a acompanharem o desempenho dos 

processos e das pessoas, em todas as fases e níveis, na tentativa de alcançar os 

objetivos estabelecidos pela estratégia da empresa. 

 

Tendo em vista a complexidade em torno do assunto controle e a necessidade de 

agilidade da captação de informações para atender aos usuários, tornou-se 
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necessário procurar soluções e desenvolver sistemas que fossem capazes de 

auxiliar os usuários na realização dessas tarefas. Entre os recursos está a área de 

Tecnologic Information (TI), o mais conhecido sistema integrado de gestão: o 

Enterprise Resource Planning (ERP), que vem sendo implantado de forma crescente 

em empresas de todo o mundo. Entretanto, não se pode afirmar que é uma 

ferramenta totalmente confiável, devido à complexidade de um sistema ERP e por 

este apresentar limitações.  

 

Machado & Oliveira (2006), a fim de minimizar esses empecilhos, utilizaram a teoria 

desenvolvida por DeLone & McLean, que identificaram e usaram seis categorias ou 

dimensões: qualidade do sistema, qualidade da informação, uso do sistema, 

satisfação do usuário, impacto individual e impacto organizacional. A finalidade foi 

compor um modelo que se constitui em uma proposta de orientação aos 

pesquisadores do tema, para permitir o acúmulo de conhecimento e a comparação 

de resultados de um mesmo conjunto de categorias (Figura 2). 

 

 

Figura 2  
Modelo de sucesso de sistema de informação adaptado de DeLone e McLean. 
Fonte: Machado, C. P., & Oliveira, V. (2006) Sistemas integrados de gestão: efetividade e evolução. 
Anais do XXVI ENEGEP. p. 2, Fortaleza, CE, Brasil. 
 

Como se pode observar na Figura 2, o propósito do modelo desenvolvido por 

DeLone e McLean tem a preocupação com a qualidade tanto do funcionamento do 

sistema, como também das informações que ele produz, bem como com o nível de 

utilização e satisfação do usuário, que terá impacto individual e, por consequência, 

na organização. 
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Após 10 anos, os mesmos autores reavaliaram o modelo proposto e as críticas 

recebidas e decidiram acrescentar a categoria qualidade de serviços relativa ao uso 

de sistemas de informação e substituir as categorias de impacto individual e impacto 

organizacional pela categoria de benefícios líquidos.  

 

No passado, em quadros mais estáveis, quando o processo de decisão era 

relativamente simples, os sistemas eram menos sofisticados e complexos, 

totalmente diversos do que é percebido nos dias de hoje. As organizações estão 

cada vez mais complexas em função de mais dimensão, descentralização e 

dispersão geográfica das diferentes unidades organizacionais.  

 

A partir do momento em que a empresa tenha um sistema de informação que auxilie 

na coleta e selecione as informações relevantes, Gomes (1997) justifica a utilização 

de um sistema de forma preditiva. Isso permite antecipar o que pode acontecer e 

adaptar o processo de decisão em função desses resultados e avaliar o 

comportamento de cada responsável, conseguindo identificar pontos de melhoria, 

para tornar o sistema cada vez mais eficiente. Esse mesmo autor acrescenta que “a 

flexibilidade e a capacidade de adaptação, obrigatoriamente implícitas nos 

processos de controle, se apresentam como o marco divisório entre a má e a boa 

gestão” (Gomes, 1997, p. 35). E pode se tornar uma simples ferramenta de 

sobrevivência, mas como verdadeiras alavancas de progresso e bem-estar social. 

 

Contudo, Gomes & Salas (1999) recomendam que em um ambiente que exige do 

SCG uma resposta rápida e alta capacidade de adaptação a mudanças, capaz de 

reduzir as incertezas e garantir o controle das atividades, seja utilizado o controle 

por exceção, em que se destaca a utilização do controle por resultados. Um sistema 

de controle baseado em resultados deve possuir as seguintes características: 

elevada formalização; ênfase no controle por exceção; predomínio de sistemas de 

controle de natureza financeira; formulação anual de um conjunto de metas 

explícitas e quantificadas (financeiras e não financeiras) que devem ser alcançadas 

pelas unidades; estabelecimento de um orçamento que quantifica, em termos 

monetários, os recursos disponíveis e os resultados a alcançar; realização de 
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avaliação periódica da atuação de cada unidade e de seu responsável, comparando 

o resultado realizado com o planejado. 

 

2.3.1 Papel da estratégia e do sistema de controle gerencial na avaliação de 

desempenho 

 
Gomes & Salas (1999) opinam que o SCG precisa estar fortemente relacionado à 

estratégia da empresa, para que seja realizado o monitoramento das metas 

mensalmente, a análise de realizado versus orçado mensalmente, a visão 

acumulada do ano e a definição de itens a serem monitorados. O intuito é 

proporcionar aos gestores informações que lhes auxiliem durante a gestão, bem 

como impulsionar o resultado da empresa, proporcionando mais lucratividade. O 

SCG apresenta-se como a ferramenta de gestão capaz de auxiliar de forma objetiva 

e organizada os planos em ações realizadas de forma eficaz e com o máximo de 

aproveitamento dos recursos disponíveis na organização. 

 

O papel do SCG na avaliação de desempenho já foi tema de vários estudos, mas 

Kaplan & Norton (2004) confirmam a importância de se avaliar o desempenho. 

Acreditam que somente os objetivos medidos são os que podem ser alcançados e 

medidos. Além disso, o processo de avaliação de desempenho possibilita um 

processo de prestação de contas (accountability) pelo qual os gestores têm 

oportunidade de apresentar seu desempenho quanto à realização das metas e à 

utilização de recursos que lhes foram confiados. A prestação de contas pode ser um 

ponto importante para influenciar o comportamento dos indivíduos, por deixar claro 

que os resultados estão sendo monitorados; e resultados insatisfatórios podem 

trazer algum tipo de cobrança e/ou punição. Dessa forma, o SCG tem o papel de 

influenciar o comportamento dos funcionários para que se comportem de acordo 

com os objetivos estratégicos da empresa, colocando as estratégias em prática por 

meio de atividades bem-feitas e alinhadas a tais objetivos. 

 

Sendo assim, percebe-se que o SCG pode ser usado como um mecanismo 

facilitador de concretização do planejamento estratégico que busca facilitar a 

conversão dos esforços dos indivíduos envolvidos em objetivos congruentes, ou 

seja, os objetivos da empresa. Com isso, Atkinson et al. (1997) descrevem que o 
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processo de avaliar e melhorar o desempenho de uma empresa para alcançar seus 

objetivos é chamado de controle organizacional, por isso a importância do SCG ao 

longo do processo de avaliação de desempenho de uma organização. Esses autores 

ainda complementam que o SCG tem como função o controle operacional, o custeio 

do produto e do cliente, o controle administrativo e o controle estratégico, 

fornecendo informações sobre o desempenho financeiro e competitivo de longo 

prazo, condições de pagamento, preferências dos clientes e inovações tecnológicas. 

De forma complementar, Anthony (1965) defende o pensamento de que o SCG deve 

ser estruturado em planejamento, operações e análise de desempenho e precisa 

contemplar toda a empresa. Isso é possível criando-se mecanismos que permitam 

gerenciar os processos, visando assegurar que os recursos obtidos sejam utilizados 

de forma eficiente e eficaz para a realização dos objetivos da empresa. 

 

Com isso, Anthony & Govindarajan (2002) apresentam uma perspectiva ampliada do 

SCG como um sistema de integração do planejamento estratégico, preparação de 

orçamentos, alocação de recursos, mensuração de desempenho, avaliação e 

recompensa, alocação de centros de responsabilidade e preços de transferência. O 

SCG está fortemente vinculado à natureza de implementação estratégica, pautado 

nos fatores críticos de sucesso. 

 

O grande desafio das organizações é relacionar a estratégia de negócio ao formato 

da ferramenta de gestão e ao SCG, essencialmente, e promover a integração 

desses fatores. Não existe um modelo perfeito e sim um modelo que se adapte 

melhor à estratégia da organização em determinado momento. Por isso, é 

necessário cuidado ao escolher as variáveis a serem acompanhadas, pois elas 

precisam ter a maior abrangência possível para se adequar à tempestividade da 

empresa (Kald et al., 2000). O SCG deve ser uma ferramenta simples, fácil e prática 

de ser utilizada por todos os níveis hierárquicos da organização e que também 

compreenda o maior número de variáveis possíveis. Um sistema só pode ser 

considerado eficiente se for compreendido e difundido em toda a organização e que, 

principalmente, receba o apoio desde os cargos mais estratégicos ao nível mais 

tácito, pois não se faz gestão parcial, e sim de um todo.  
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Um item importante e que determinará o sucesso do SCG é a determinação dos 

processos-chave do negócio. Gomes & Salas (1999) reportam que esses 

indicadores devem ser os que melhor representem a empresa. Os processos-chave 

referem-se a um aspecto ou característica teórica que se considera como relevante 

para assegurar o êxito de uma organização. Torna-se importante distinguir o 

conceito de processo-chave do de indicador. O indicador é o instrumento empírico 

que permite representar a dimensão teórica de um processo-chave. A partir de uma 

analogia fica mais claro compreender: o processo-chave é inovação, simples de ser 

compreendido teoricamente, mas delicado de ser expresso por meio de um ou 

vários indicadores. 

 

A definição de indicadores financeiros e não financeiros implicará maior arcabouço 

de informações para dar suporte às tomadas de decisões. Conforme Gomes & Salas 

(1999), os indicadores precisam ser capazes de apresentar, de forma sintética e 

integrada, informação sobre os principais índices de evolução, permitindo a 

comparação, evolução e antecipação de problemas. A definição de cada indicador 

requer determinar como este será calculado, estabelecer as variáveis e as fontes de 

informação e dispor a informação de forma adequada. Reforça-se que o indicador 

deve ser mensurável, do contrário não terá qualquer valor. 

 

A Figura 3 ilustra o aumento da necessidade de readequação dos SCG e de que 

estes sejam capazes de abrigar indicadores além dos indicadores financeiros, 

indicadores relacionados ao contexto social, competividade, qualidade, entre outros. 
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Figura 3  
Fluxo do controle de resultados. 
Fonte: Gomes, J. S., & Salas, J. M. (1999). Controle de gestão: uma abordagem contextual e 
organizacional. (2 ed., p. 72)). São Paulo: Atlas.   
 

Pela Figura 3 pode-se perceber que o fluxo do controle de resultados surge a partir 

da estratégia organizacional, logo em seguida pela definição das variáveis-chave, 

que serão fundamentais para a determinação dos indicadores. E estes serão 

medidos e analisados conforme definição da empresa. 

 

Outro autor que colabora com estudos acerca do desenho do SCG é Ansari (1977). 

Suas pesquisas foram direcionadas para abordagens sobre o problema de 

concepção de SCG que podem ser principalmente de origem estrutural ou 

comportamental.  A questão estrutural é uma característica da literatura contábil, 

exigindo uma visão racional e mecanicista de controle. Com isso, os problemas de 

concepção do projeto de sistema de controle devem ser solucionados com uma 

estrutura de informação eficaz. A abordagem comportamental exemplificada pela 

literatura sociopsicológica identifica o controle como um problema de concepção de 

relações sociais que levam ao alto desempenho. Além disso, o autor evidencia, 

ainda de forma mais forte, a interação entre a estrutura da informação e as relações 

sociais e humanas. À medida que houver redução de diferenças entre gerentes e 

subordinados, os controles tendem a funcionar de forma mais eficaz. 
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De forma resumida, os problemas do SCG resumem-se em três pontos: 

organização, tecnologia e administração, como sugerem Kald et al. (2000). Os 

problemas organizacionais estão relacionados, por exemplo, a quais produtos e 

mercados devem ser desenvolvidos. A tecnologia refere-se a identificar quais os 

recursos e pessoas que seriam necessários para a sustentabilidade do negócio. E 

os administrativos dizem respeito a organizar e controlar o negócio, estando 

relacionados à estratégia da empresa, que determinará o que se espera de 

resultados e a contribuição de cada um para o alcance destes.  

 

O sucesso de um SCG deve ser determinado pela mudança na postura dos 

gestores, que permitam, incentivem e facilitem a utilização da ferramenta, que 

paralelamente auxiliará na efetivação das estratégias e alcance dos resultados 

pretendidos. Esses mecanismos devem ser capazes de promover a integração das 

áreas, dos processos e atividades, otimizando os recursos financeiros, tecnológicos, 

materiais, produtivos e intelectuais. 

 

De forma resumida e fazendo uma correlação entre estratégia e SCG, este tende a 

ser o instrumento que poderia auxiiar o fornecimento de informação para impulsionar 

a estratégia e promover a sua implantação. O SCG deve estar presente no dia a dia 

da empresa e em todos os níveis, funções, projetos e atividades, sejam elas 

operacionais ou não. Uma vez que os processos estejam alinhados e que todos 

estejam na mesma direção, utilizando de uma fonte formal de informação, o 

processo decisório ficará mais assertivo, possibilitando a elaboração de diretrizes e 

políticas para a organização.  

 

Neste subitem e no item anterior abordamos os aspectos teóricos sobre o assunto 

estratégia e SCG de forma mais genérica. A seguir, será tratado o assunto de forma 

mais enfática no âmbito de empresas multinacionais, que é o foco desta pesquisa.  

 

2.3.2 Estratégia e SCG em empresas multinacionais 

 

Alguns estudos (e.g. Anderson & Lanen, 1999; Cravens, Piercy & Cravens, 2000; 

Kaplan & Norton, 2001; O’Connora, Chowb & Wuc, 2004) abordaram as questões de 
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estratégia e SCG referentes a multinacionais. Embora de grande relevância no atual 

panorama econômico mundial, ainda são poucas as publicações acerca do tema, 

como informa Granlund (2002), com mais restrição ainda ao cenário brasileiro, após 

intensa pesquisa bibliográfica, foram encontrados pouquíssimos trabalhos (e.g. 

Jordão & Souza, 2012, 2013; Jordão, Melo & Sousa, 2016) sobre o assunto, 

demonstrando que a literatura ainda se mostra muito incipiente, confirmando assim a 

necessidade de maior quantidade de pesquisas sobre o assunto. 

 

Tendo em vista o contexto em que as multinacionais se encontram, Martinewisk & 

Gomes (2000) descrevem a importância de adequação do SCG em empresas 

internacionalizadas. Analisaram nove empresas que passaram por esse processo no 

Brasil, em segmentos diversos. A pesquisa foi conduzida tomando como premissa: a 

localização, a complexidade da administração e a demanda por controles mais 

sofisticados. Os autores mencionam que a globalização e o novo âmbito social 

precisam de tratativas ainda mais específicas. Outra imposição atual são os fatores 

tempo e velocidade com que as mudanças acontecem. Esses fatores dificultam o 

gerenciamento sobre o futuro, fazendo com que as empresas gastem mais tempo 

adaptando as suas operações às novas circunstâncias do que de fato gerenciando. 

Com isso, as operações tornam-se cada vez mais imprevisíveis e as organizações 

estão cada vez mais complexas, necessitando de respostas de forma mais rápida. 

O processo de internacionalização de multinacionais resulta de combinações 

complexas, não lineares, em espaço e tempo, de conhecimentos gerados e 

selecionados a partir de relacionamentos entre as empresas envolvidas, matriz, 

subsidiárias e fatores externos (Rezende & Versiani, 2007). Em se tratando de 

empresas internacionalizadas, o conhecimento e a capacidade de inovar são os 

fatores mais importantes para a agregação de valor. 

 

Além disso, os processos de internacionalização devem considerar simultaneamente 

os relacionamentos internos e externos. Os relacionamentos internos são as 

interações entre matriz e subsidiária, enquanto os relacionamentos externos 

referem-se às interações entre as empresas com os fornecedores, clientes e 

concorrentes (Anderson, Forsgren & Holm, 2002). Outras características importantes 

são a localização e a dimensão geográfica das empresas, que determinarão a 
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estrutura adequada e que, se utilizadas de forma eficiente, possibilitarão a troca de 

conhecimentos entre as unidades. 

 

Relacionamentos internos e externos também são fatores extremamente 

importantes e merecem ser mencionados, tais como: a compreensão da cultura em 

que a empresa será instalada, o impacto da política, a religião, a corrupção, a 

criminalidade, a influência do governo, a economia e as políticas externas. Estes são 

itens que podem impactar o SCG da organização. Dyment (1987) elucida que as 

unidades de uma empresa internacionalizada devem integrar uma única estratégia 

mundial e usufruir dessa diversidade para possibilitar a troca de conhecimentos e 

criar sinergia. Essa ideia é também defendida por Chung, Gibbons & Schoch (2000), 

logicamente respeitando as particularidades locais nas quais a empresa está 

instalada. 

 

Para Dyment, (1987, p. 23): 

 

Empresas globalizadas devem ser gerenciadas de modo bem diferente de 
empresas nacionais ou multinacionais. O SCG deve ser estruturado para 
atender à estratégia mundial. Companhias evoluem de nacionais para 
multinacionais, até o sistema globalizado. Nesta trajetória, o SCG também 
deve transformar-se para refletir uma mudança radical na definição 
estratégica da unidade de negócios. Caso os tipos de controles antigos sejam 
mantidos, o objetivo das ações gerenciais poderá ser distorcido e as 
vantagens de uma perspectiva mais global, perdidas. Uma empresa 
globalizada é aquela que adquire uma vantagem competitiva através de uma 
estratégia coordenada com todos os países onde opera. Isto é diferente das 
multinacionais, que atuam com estratégias e estruturas organizacionais 
específicas em cada país. 
 

Merrian (1998) ainda pondera cinco razões pelas quais as empresas 

internacionalizadas são mais complexas do que as empresas domésticas. A primeira 

razão dessa complexidade é que as organizações multinacionais apresentam uma 

estrutura de três dimensões estabelecidas: produção, marketing e linha de produtos. 

Dessa forma, a organização deve adaptar o seu sistema de controle a cada cultura 

local. A segunda razão é que a organização tem de enfrentar a necessidade de 

estabelecer preços de transferência entre suas unidades. A terceira é conseguir 

estabelecer o equilíbrio entre a gestão corporativa e as pessoas das empresas no 
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exterior que, em geral, conhecem as peculiaridades de seu ambiente melhor, tais 

como: leis, gostos, hábitos, riscos. As diferenças entre gestão corporativa e gestão 

local podem limitar o uso de controles de ação devido à dificuldade que a gestão 

empresarial tem em definir um julgamento que seja mais adequado. O quarto motivo 

apresentado diz respeito a distâncias, diferentes línguas e fusos horários, que 

podem dificultar a visita frequente da administração central às empresas 

estrangeiras; mas essas dificuldades foram reduzidas com a evolução da tecnologia 

que criou modos mais rápidos e fáceis de comunicações. Finalmente, o quinto 

motivo é o problema do câmbio. Questões relacionadas à determinação dos preços 

de transferências internacionais e o problema do câmbio ocupam a maior parte dos 

capítulos dedicados às organizações multinacionais na literatura sobre controle de 

gestão.   

 

Na tentativa de avaliar o impacto do SCG em multinacionais, Cinquini & Tenucci 

(2008) desenvolveram uma pesquisa e aplicaram questionários em diversas 

empresas italianas. Utilizaram o método de análise de regressão múltipla para testar 

as variáveis estratégicas de: modelo, missão e posicionamento em empresas que 

empregam o SCG.  O resultado desse trabalho permitiu identificar que muitas 

empresas italianas utilizam as técnicas de SCG. As técnicas mais comumente 

identificadas foram: SCG, monitoramento da posição competitiva, desempenho dos 

concorrentes baseado em publicações de relatórios financeiros e custo de 

qualidade.  

 

O mesmo estudo também fez uma comparação com os resultados obtidos na 

pesquisa realizada na Itália com estudos similares realizados em outros países 

como: Nova Zelândia, Reino Unido, Estados Unidos, Austrália e Eslovênia. Nesses 

países, as características do SCG mais encontradas foram: foco do concorrente, 

monitoramento da posição competitiva e desempenho dos concorrentes, baseadas 

em publicações de relatórios financeiros, reforçando a importância da utilização do 

SCG em empresas multinacionais. 

 

Caso a organização decida adotar uma estratégia global para lidar com as ameaças 

e oportunidades de negócios, deve introduzir uma série de mudanças em seu SCG, 
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de modo a usufruir de sua imensa estrutura mundial e aumentando, assim, sua 

vantagem competitiva. Simons (1987) elaborou estudo investigando a relação 

existente entre estratégia de negócios e contabilidade, baseada em sistemas de 

controle. Apesar das situações de contingências enfrentadas devido à estrutura 

organizacional, o autor propõe que o SCG deva ser desenhado especificamente 

para atender às necessidades daquela organização específica, sendo esse um dos 

grandes problemas enfrentados pelas empresas multinacionais. A falta de identidade 

da organização dificulta a elaboração de procedimentos e, por consequência, do 

SCG. Também foram identificados estudos empíricos, sob o ponto de vista da 

literatura teórica, que se mostraram de extrema importância para compreender a 

relação entre estratégia e sistemas de controle como um pré-requisito para o 

desenvolvimento de teorias gerais, relativas a controle em organizações complexas, 

como as empresas multinacionais. 

 

Tendo em vista a importância dos controles em empresas multinacionais, 

Khandwalla (1972) também sugere o grande potencial que existe ao se explorar as 

relações entre estratégia e sistemas de controle. Foi realizada pesquisa baseada em 

nove sofisticadas categorias de controle, recolhidas de informação de 92 empresas 

canadenses. A conclusão mais importante desse estudo foi o aumento da 

produtividade e, por consequência, a concorrência de produtos, resultando em 

significativa melhoria do sofisticado controle de procedimentos. O autor ainda 

ressalta que esse tipo de empresa, engajada no desenvolvimento contínuo de novos 

produtos e em busca de novos segmentos de mercado, deve estar atenta para a 

elaboração de controles para fins de integração e expansão. 

 

Considerando os aspectos relacionados à gestão e sistema de recompensa de 

pessoas, Vancil (1979) aborda a estratégia como um atributo de controle para o 

gerenciamento do sistema de recompensas e bonificações. Em sua abordagem, os 

gerentes, em sua maioria, recebem sua remuneração, conforme indicadores 

estabelecidos dentro sistema de controle, como, por exemplo, metas de orçamento, 

resultado departamental e outros. As empresas multinacionais utilizam esse artifício 

como forma de estimular o desempenho e impulsionar os resultados. Em 

contrapartida, estudos têm argumentado se os pacotes de remuneração devem ser 
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adaptados à estratégia da organização. Após a realização de alguns testes, o autor  

concluiu que o desempenho organizacional é melhor quando existem procedimentos 

de remuneração. Mas os estudos indicam que mais pesquisas precisam ser 

realizadas sobre o assunto para obter resultados mais conclusivos. 

 

Tendo em vista a ênfase do tema dada neste subitem em estratégia e SCG no 

tocante a multinacionais, no próximo item o tema é tratado com mais profundidade 

ainda, no contexto de JV. 

 

2.4 Estratégia e sistema de controle gerencial em joint ventures 

 

Os estudos que tratam do assunto JV, embora de grande relevância no atual âmbito 

competitivo e globalizado, ainda são poucos, como enfatizam Chalos & Connor 

(2004). Freitas, Rezende & Castro (2008) revelam que, a cada dia, o assunto está se 

tornando mais notório devido ao crescimento do volume de empresas que estão 

formando esse tipo negócio. Na tentativa de tornar o entendimento do assunto ainda 

mais claro, Geringer & Heber (1989) definem que JV é a associação de duas ou 

mais empresas, em busca de aumentar a competitividade e troca de tecnologias, 

criando valor e possibilitando a sinergia.  

 

Com o intuito de elucidar os pontos positivos desse tipo de CN, Caker & Siverbob 

(2011) completam que esse tipo de associação poderia permitir o desenvolvimento 

de novos clientes, o aumento de capacidade produtiva e recursos, incremento 

financeiro, além de redução do risco de investimento e possibilidade de economia 

em escala. Complementando as ponderações de Caker & Siverbob (2011), Koh & 

Venkatraman (1991) afirmam que esse tipo de CN é um importante mecanismo que 

permite que as empresas adquiram novos recursos e consigam obter mais 

vantagem competitiva perante seus concorrentes.   

 

A JV pode surgir da união de empresas de nacionalidades diferentes, por isso Groot 

& Merchant (2000) registram, em seu trabalho realizado sobre controles, o termo 

International Joint Venture (IJV), apenas para diferenciar e dar mais enfoque à 

importância da composição de capital estrangeiro dessas empresas. Esses mesmos 
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autores ainda comentam o aumento do número de IJV, mais especificamente da 

associação de empresas americanas, com empresas de outros países. Pode-se 

perceber que entre os anos de 1985 e 1992 houve crescimento médio de 27% ao 

ano desse tipo de CN.  

 

A decisão de estabelecer uma aliança por meio de JV é um importante passo para o 

alinhamento da estratégia da empresa, pois esta se baseia em componentes de 

colaboração entre as partes. Pode ser a partir de instrumentos financeiros, 

gerenciais, físicos e tecnológicos, conforme elucidado por Cravens et al. (2000), que 

a conglomeração desses fatores implicará o aumento da cadeia de valor e trará 

vantagens competitivas à empresa. 

 

As razões para se estabelecer uma aliança estratégica são inúmeras, principalmente 

por permitir e imprimir um ritmo mais rápido ao negócio (Elmuti & Kathawala, 2001). 

Geralmente as JVs são formadas por membros da comunidade local, como também 

de pessoas originadas de outros países, que fixam residência naquele país e 

estabelecem práticas sociais e canais de comunicação entre a JV e sua empresa 

originária, além de estabelecer incentivos gerenciais de desempenho. Legewie 

(2002) argumenta que as vantagens desse tipo de negócio são inúmeras e discute 

sobre o controle e coordenação de uma empresa japonesa com uma subsidiária na 

China, concluindo que é de extrema importância criar um mecanismo formal de 

controle, uma coordenação baseada na socialização e também de intensificação da 

comunicação informal.  

 

Diversos autores (e.g. Caker & Siverbo, 2011; Elmuti & Kathawala, 2001; Groot & 

Merchant, 2000; Koh & Venkatraman, 1991; Mohanram & Nanda, 1998) destacaram 

em seus trabalhos as vantagens proporcionadas pela formação de JV. Entre elas, 

podem-se destacar: novas capacidades produtivas, organizacionais e 

administrativas, aumento da carteira de clientes e de recursos comerciais, produtivos 

e financeiros, mitigação de riscos, economia de alta escala, divisão de atividades e 

responsabilidades, redução das barreiras de entrada, mais capacidade de 

negociação, crescimento das estratégias, entrada em novos mercados, melhoria na 
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qualidade, redução de custo e possibilidade e divisão de custo de pesquisa e 

desenvolvimento. 

 

Pesquisas realizadas, entre elas a de Chalos & Connor (2004), revelam que o fator 

tecnológico é um dos principais motivadores de formação de JV, pois às vezes uma 

empresa de menor porte possui a capacidade tecnológica, mas não possui a 

capacidade financeira, sendo dessa forma uma alternativa encontrada para a 

expansão dos negócios. Pelo fato de a tecnologia ser um ativo intangível, que 

engloba aspectos imensuráveis e de capital intelectual, torna-se um ponto bastante 

delicado, precisando estar muito claras no contrato as regras estabelecidas entre as 

partes, bem como segredos de fabricação, patentes e demais aspectos 

relacionados. Devido à sua importância, a empresa detentora de tecnologia tende a 

se tornar a controladora, contudo, é fundamental que de fato haja a formação de 

uma parceria e confiança para determinar o sucesso do negócio. 

 

Para que a parceria funcione, é necessário que haja comprometimento da diretoria e 

dos gerentes, pois eles que vão ditar as regras do negócio e garantir recursos 

necessários para o desenvolvimento do negócio. Também são importantes para o 

sucesso da parceria: similaridade de filosofia de gerenciamento, efetivo e forte 

gerenciamento do time, retorno frequente de desempenho, definição e divulgação de 

objetivos claros, planejamento eficiente, entendimento claro das regras e políticas, 

visão internacional, seleção de parceiros e comunicação entre as partes. Koh & 

Venkatraman (1991) alegam que as empresas que compõem essa entidade só 

tendem a ganhar, pois de forma geral o mercado reage bem à formação de JV; e se 

essa associação ocorrer entre empresas do mesmo ramo, tende a ser ainda mais 

lucrativa.  

 

Uma parceria não possui somente aspectos positivos, ela também pode ter aspectos 

negativos. Elmuti & Kathawala (2001), Geringer & Hebert (1989) e Groot & Merchant 

(2000) identificam alguns desses pontos negativos: dificuldade de gerenciamento, 

baixo desempenho operacional, conflitos de interesse, perda de autonomia 

operacional, diferentes culturas e estilos de gerenciamento, problemas de 

comunicação, baixo poder de decisão, desconhecimento de objetivos, diferença no 
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modo de coordenação e gerenciamento do time, diferença de procedimentos 

operacionais e de atitudes entre os parceiros e risco relacional. 

 

Depois de listados os pontos positivos, os pontos negativos e os ponto cruciais para 

o sucesso da JV, depara-se com uma questão bastante delicada no que diz respeito 

a quem detém o poder dessa nova organização formada. Caglio & Ditillo (2008) 

realizaram um trabalho que teve como objetivo revisar e discutir o crescimento da 

literatura nos controles interorganizacionais. Concluíram que a regra da 

contabilidade é mais baseada em alianças e por isso a dificuldade de se formar uma 

identidade e definir quem define as regras de fato.  

 

Com base no contrato firmado entre as partes é possível definir as 

responsabilidades de cada proprietário e o que é percebido em algumas pesquisas, 

entre elas a de Yan & Gray (1994). Nela foi comparada a relação de parceria de 

quatro JVs de origens americana e chinesa, cuja estrutura de liderança é 

voluntariamente decidida entre as partes ou até mesmo com base na estrutura de 

capital. Quem detém o maior percentual define as regras da organização.  

 

Confirmando esses achados de Yan & Gray (1994), Luo (2002) desenvolveu uma 

pesquisa em 293 JVs, a fim de identificar a relação entre contrato, cooperação e 

desempenho em IJV. Inferiram que em um mercado dinâmico reforça-se a 

necessidade de adaptação contratual, bem como a sua integralidade, pois quanto 

mais completo for o contrato, maior tende a ser o nível de cooperação e, por 

consequência, melhor o desempenho. 

 

Uma vez que foram estabelecidas as regras e papéis de cada um nessa 

organização, é preciso definir um desenho do SCG. Davila & Foster (2005), Legewie 

(2002) e Stede (2003) defendem a ideia de que o desenho deveria refletir as 

necessidades dessa nova organização, procurando atentar principalmente aos 

aspectos culturais. Legewie (2002) sugere que as multinacionais se movam em 

direção a uma espécie de rede de baixo acoplamento, ou seja, estabeleçam 

sistemas menos formais, pois a simplicidade faz com que o trabalho seja mais fácil 

de ser realizado. 
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Na busca e tentativa de realizar uma pesquisa com mais aprofundamento e tendo 

abordado neste item aspectos contratuais, culturais, fatores que motivam a formação 

de JV e outros aspectos, a seguir serão tratados em detalhes alguns estudos 

contemporâneos cuja abordagem são aspectos relacionados à estratégia e SCG em 

JV. 

 

2.4.1 Estudos contemporâneos sobre estratégia e SCG em joint ventures 

 

Como forma de contribuir para as pesquisas futuras, neste subitem serão descritos 

de forma sucinta alguns estudos mais relevantes e que possuem relação com o 

tema proposto pela pesquisa, mais especificamente no contexto das JVs. São 

estudos que se acredita sejam de grande valia esse registro para o mundo 

acadêmico. 

 

Geringer & Hebert (1989) realizaram revisão literária e procuraram sintetizar estudos 

anteriores que abordaram a definição e operacionalização de controle dentro de uma 

IJV. Observaram que o controle é um conceito fundamental para a gestão e um 

desempenho bem-sucedido em IJV. Acrescentam que esse tipo de organização tem 

se tornando extremamente importante no mundo globalizado e envolve mais de um 

país. O principal fator motivador para essa associação tem sido a oportunidade de 

crescimento e os desafios tecnológicos, mas a existência de duas ou mais 

subsidiárias acarreta dificuldades quanto à definição de responsabilidades na 

gestão, acarretando baixo desempenho, não tendo ainda sido encontrada solução 

para esse problema. Os autores concluíram que existem inúmeras oportunidades de 

estudo em IJV, necessitando do desenvolvimento de pesquisas e testes, 

principalmente em países desenvolvidos. E que as empresas deveriam utilizar com 

maior volume a formação de alianças estratégias como ferramenta para auxiliar a 

obtenção dos objetivos estratégicos. Além disso, o assunto deveria ser estudado de 

forma mais profunda, motivo pelo qual sugerem que deveriam existir mais estudos 

acerca do assunto.  

 

O impacto de formações JV sobre o valor das empresas em seus países de origem 

foi examinado por Koh & Venkatraman (1991). Para fins metodológicos foi 
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considerado um setor específico, o de tecnologia da informação (TI), e empresas 

referenciadas no jornal Wall Street durante o período de 1972 a 1986. Os autores 

perceberam que as JVs são importantes mecanismos que potencialmente 

promovem novas e fortes vantagens competitivas. O estudo foi dividido em duas 

partes: na primeira, procurou-se entender os motivos para a formação da JV 

baseado na capacidade delas em oferecerem produtos distintos e serviços; e na 

segunda parte, o objetivo foi entender o impacto da formação das JVs. O estudo 

teve dois objetivos intrínsecos: avaliar a reação do mercado ao anúncio da formação 

de uma JV e a avaliação gerencial das regras e efeitos da JV. A conclusão foi de 

que o mercado reage de forma positiva à formação de JV e que o mercado de ações 

reage de maneira diferente às estratégias adotadas para formar JV. Ademais, 

quando ocorrer a associação de empresas no mesmo ramo, o negócio tende a ser 

mais lucrativo. 

 

Estudo comparativo entre quatro JVs americanas e chinesas foi proposto por Yan & 

Gray (1994), com o intuito de identificar as diferenças existentes entre: poder de 

negociação, SCG e desempenho entre essas empresas de diferentes origens. O 

resultado encontrado foi que os níveis relativos ao poder de negociação entre JVs 

têm significativo impacto sobre o padrão de controle da empresa original na gestão 

do empreendimento. Ao verificar a perspectiva de negociações, foi possível 

identificar algumas das complexidades da JV sobre a formação de risco, gestão e 

desempenho e esclarecer as razões para alguns dos resultados conflitantes ou 

incompletos de estudos anteriores, os quais se concentraram na perspectiva de uma 

multinacional única. Ao identificar fatores que induzem a mudanças no poder de 

negociação dos parceiros, as análises também forneceram informações sobre o 

desenvolvimento da articulação internacional das JVs. Os autores concluíram que os 

níveis de poder de negociação são relativos entre os parceiros que compõem a JV e 

que esses fatores têm significativo impacto sobre o padrão de controle na gestão do 

negócio.  

 

Ao adotar uma perspectiva de negociações focada na interdependência das JVs, o 

mesmo estudo detectou algumas complexidades relacionadas à formação de risco, 

gestão e desempenho. As diferenças são significativas nos objetivos estratégicos 
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das empresas estrangeiras, com as empresas chinesas. De um lado, a busca por 

objetivos financeiros; e de outro, a busca para aprender sobre uma tecnologia mais 

avançada. Esses objetivos fortemente contrastantes, embora possam ser 

complementares, possibilitam aos dois parceiros fortes incentivos para exercerem o 

controle sobre a operação da empresa, porque ambos vão perceber que os 

controles são os meios mais críticos no cumprimento das intenções estratégicas. O 

estudo ainda revelou algumas limitações devido às barreiras políticas chinesas e 

também por serem empresas com pouco tempo de constituição, além da 

possibilidade de fazer uma investigação mais ampla, compreendendo maior 

quantidade de países.  

 

Sob outro prisma, Makhija & Ganesh (1997) procuraram avaliar os principais fatores 

de aprendizagem determinantes em JV e compreender como as empresas podem 

ser bem-sucedidas com a formação de alianças estratégicas. Constataram que o 

processo para formação de JV é motivado principalmente pelas necessidades de 

aprendizagem de pelo menos um parceiro. A crescente concorrência global 

ressaltou a importância de as empresas desenvolverem internamente as habilidades 

cruciais para o funcionamento do negócio. As organizações devem melhorar o seu 

conjunto de capacidades continuamente para garantir a sua sobrevivência, 

rentabilidade e crescimento. Com isso, as empresas podem potencialmente adquirir 

conhecimentos relacionados à capacidades cruciais de outras empresas. Portanto, a 

capacidade dos parceiros em absorver os recursos necessários, ou aprender, é uma 

questão importante no que diz respeito à JV. A aprendizagem organizacional tem 

sido caracterizada como um processo em que a crescente percepção e a 

compreensão bem-sucedida de problemas organizacionais podem levar a nova 

estrutura de elementos e resultados. Enfim, o processo de aprendizagem entre as 

entidades parceiras que compõem uma JV funciona como um mecanismo de 

controle que facilita a integração da tomada de decisão, necessidades, poder de 

negociação e controle de processos. 

 

Adotando como tema central da sua pesquisa, detectar quando a criação de uma JV 

agrega ou não valor ao negócio, Mohanram & Nanda (1998) utilizaram uma amostra 

de 253 empresas e chegaram às seguintes conclusões: o mercado de ações reage 
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positivamente às JVs que envolvam divisão de recursos; e as que são realizadas por 

empresas com altos níveis de fluxo de caixa livre são recebidos de forma negativa, o 

que indica que o mercado de ações penaliza as JVs que são suscetíveis a 

desalinhamento gerencial. Em contrapartida, as empresas pequenas que entram em 

JV com empresas maiores alcançam retornos positivos significativos, sinalizando 

que a combinação de negócios agregou valor à pequena empresa analisada. Mas os 

autores advertem que o desalinhamento da gestão do negócio pode ser prejudicial e 

até mesmo destruir valor, se não for tomado o devido cuidado. 

 

Groot & Merchant (2000) enfatizaram o seu trabalho sobre as questões relacionadas 

a controle, relatando os resultados de um estudo, em grande parte exploratório, das 

práticas de controle utilizado pelos parceiros envolvidos em três IJVs semelhantes. 

Encontraram várias semelhanças entre os SCG das empresas, as três IJVs tinham 

acordo formal, conselho de administração e todos os parceiros monitorados. 

Também foram encontradas algumas divergências significantes, tais como: volume 

de participação de cada parceiro na definição dos objetivos da IJV, dificuldade de 

alinhar o mix de produtos da IJV com os produtos produzidos pelas entidades 

parceiras, nível de confiança entre os parceiros, modo de gestão, conhecimento e 

capacidade de cada parte, a forma como são desenvolvidos os mecanismos de 

controle e a forma como cada um soluciona um conflito e organização dos controles. 

Diante da complexidade do tema, ao final da pesquisa os autores acreditam que o 

assunto precisa ser mais estudado e sugeriram mais pesquisas acerca do tema. 

 

Lane et al. (2001) propuseram e testaram um modelo de aprendizagem e 

desempenho em IJV, observando três características: a) nível de confiança existente 

entre as empresas; b) as estruturas e se os processos de aprendizagem de um IJV 

são capazes de influenciar a capacidade de assimilar novos conhecimentos nos 

países-sede; c) a estratégia e a habilidade de treinamento, sugeridas para moldar a 

capacidade e aplicar o conhecimento assimilado. Os testes foram aplicados em uma 

empresa húngara e concluíram que esse estudo acrescentou novas descobertas em 

duas importantes áreas de pesquisa em gestão estratégica. Confirmou-se a 

importância de a IJV aprender com os países estrangeiros e oferecer um modelo 

mais teoricamente fundamentado para essa aprendizagem. 
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Abordando aspectos relacionados à associação de empresas estrangeiras, Legewie 

(2002) analisou o SCG de uma multinacional japonesa e os controles utilizados em 

suas subsidiarias chinesas. Desenvolveu um estudo de caso, abstraindo, ao longo 

da pesquisa, a importância de se criar um mecanismo formal de controle e 

coordenação baseado na socialização e também de intensificar a comunicação 

informal. Essas conclusões foram embasadas em pesquisa e também nos fatores 

culturais das empresas japonesas, que mostram alto grau de informalidade de 

centralização na tomada de decisões. Isso contrasta com o que é observado, por 

exemplo, em empresas europeias e americanas, que tendem a exercer de forma 

mais centralizada e formalizada o controle sobre suas filiais.  

 

No estudo de Legewie (2002), a escolha por focalizar na relação entre empresas 

chinesas e japonesas está relacionada a algumas questões: primeira, o crescimento 

do mercado chinês; a segunda, o fato de que os dois países analisados possuíam 

grande aparato tecnológico e potencial para conquista de mercados; e por último, 

pelas características estratégicas que a China carrega em sua cultura. Mas a 

relação entre japoneses e chineses se mostrou um pouco delicada em alguns 

pontos. De um lado, os japoneses, com controles extremamente burocráticos e 

formalizados; em contrapartida, a informalidade e flexibilidade chinesas. A coleta de 

dados foi realizada a partir de survey, durante os anos de 1995 e 1996, em 

empresas localizadas nos Estados Unidos, Japão e sete países da Europa. 

Abrangeu mais de 120 multinacionais, que operam em oito países diferentes, 

atingido 1.650 subsidiárias em 22 tipos diferentes de indústria. Durante as 

entrevistas, captou-se grande insatisfação dos empregados chineses em relação à 

remuneração, pois havia acentuada diferença de salários entre japoneses e 

chineses, além de que os cargos de maior expressão na companhia eram ocupados 

somente por japoneses. Eles concluíram que o SCG de empresas multinacionais 

japonesas enfrenta vários problemas na China. A maioria desses problemas não é 

de natureza chinesa, mas do ambiente de negócios especialmente agravados pela 

política do país. No entanto, a urgência sobre encontrar soluções aumenta com a 

crescente importância da China e do seu mercado para as empresas japonesas. 
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Da mesma forma, Luo (2002) desenvolveu uma pesquisa em 293 JVs, a partir de 

survey e entrevistas semiestruturadas, com o objetivo de identificar a relação entre 

contrato, cooperação e desempenho em JVs internacionais. Chegaram à conclusão 

de que em um mercado dinâmico reforça-se a necessidade da relação existente 

entre contratos e cooperação, facilitando no processo de desenvolvimento da IJV. A 

ausência de contratos e a falta cooperação acarretam a inviabilidade de ocorrer 

evoluções nos contratos de longo prazo das IJVs e ocasionarão dificuldades de 

continuidade do negócio. 

 

Chalos & Connor (2004) desenvolveram um estudo entre JVs americanas e 

chinesas e examinaram os efeitos do conhecimento sobre as entidades parceiras e 

os investimentos em ativos específicos sobre os tipos de mecanismos de controle. 

Esses controles incluíram: pessoal expatriado, práticas de socialização, tomada de 

decisão, comunicação entre os controladores e incentivos concedidos aos gerentes. 

A fim de validar o estudo, foram feitas avaliações nas empresas nos Estados 

Unidos, Hong Kong, Beijing e Shangai. Esses autores concordam que a empresa 

que investe o montante maior é a que detém o controle da organização e, por 

consequência, mais responsabilidade no momento da tomada de decisão. O fator 

limitador reconhecido pelos autores foi o fato de os entrevistados não serem 

identificados, o que prejudicou a análise dos dados, pois não permitiu a segregação 

de informações entre as localidades, impossibilitando o confronto das mesmas. 

 

Estudo exploratório foi elaborado em três empresas por Kamminga & Kooistra 

(2007), com o intuito de detectar como são os controles de gerenciamento entre 

empresas parceiras. Foram registrados três padrões de controle de gestão 

diferentes, que podem ser definidos como: um padrão de controle baseado em 

conteúdo, um padrão de controle baseado em consulta e um padrão de controle 

baseado no contexto. Enfatizou-se a ausência de estudos feitos sobre os 

mecanismos de controle, com foco em JV. O que existe são poucos estudos 

relacionados às relações existentes entre os elementos de controle, as 

características das JVs e o ambiente em que essas empresas atuam.  
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Para chegarem ao resultado da pesquisa, os autores fizeram entrevistas com todos 

os gerentes das subsidiárias e da JV e ainda procuraram entrevistar os demais 

gerentes que fizeram parte da história da JV. E as perguntas foram feitas em ordem 

cronológica, conforme a constituição da JV, seguindo as etapas de: contato, contrato 

e execução. O estudo demonstrou a complexidade do controle em JV, que consiste 

de três dimensões: mecanismos de controle, organização e foco. E durante a 

investigação foram acusados vários tipos de mecanismos de controle, financeiros, 

de informação formal e contatos privados, além dos mecanismos financeiros serem 

aplicados sobre o capital, taxas, contribuições, acordos e redução de custos. 

 

Caglio & Ditillo (2008) realizaram pesquisa para revisar e discutir o crescimento da 

literatura nos controles interorganizacionais, pois alguns artigos estão focados em 

controles, outros em controles gerenciais, alguns em custo e também em controles 

contábeis. A metodologia utilizada foi separar os artigos em três seções: 

contradições e contribuições, gerenciamento de controles entre empresas, desafios 

e limitações em controles de custo e da contabilidade baseada em controles. Foi 

elaborada uma tabela classificando os artigos para auxiliar a análise de resultados, 

percebendo-se que muitos artigos descrevem as formas de controle, as relações 

interorganizacionais e a dependência de fornecedores. Notou-se também que a 

regra da contabilidade é mais baseada em alianças e por isso a dificuldade de se 

formar uma identidade e determinar quem define as regras da organização de fato. 

As autoras enfatizam que existe uma lacuna a ser preenchida por estudos a serem 

realizados sobre: os ciclos de vida dessas empresas, as oportunidades encontradas 

e as barreiras existentes para estabelecer as diretrizes dessa organização. 

 

Em síntese, os estudos analisados indicam que questões como dificuldades 

relacionadas à definição de gestão, problemas culturais, intercâmbio tecnológico, 

viabilidade de sinergia e expansão em operações de JV, aprendizagem, criação de 

valor, acordos formais, comunicação, sistemas de controle e formação de alianças 

estratégicas são as mais abordadas nos artigos e que serão utilizadas como 

variáveis no estudo de caso proposto. 
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2.5 Síntese do referencial teórico 

 

Neste item faz-se um breve resumo de todo o referencial teórico apresentado neste 

trabalho, pois não é tarefa simples sumarizar todo o arcabouço teórico acerca do 

tema estratégia e SCG, tampouco no contexto de empresas multinacionais cujo CN 

ocorreu por meio de JV. 

 

O assunto estratégia começou a ser explorado por volta de 450 a.C. e tem a origem 

de sua palavra na língua grega, mas o termo ganhou bastante notoriedade com a 

divulgação do livro “A arte da guerra”, escrito por Sun (2002). Muitos autores (e.g. 

Anthony & Govindarajan, 2002; Barroso & Didio, 2009; Chandler, 1962; Mintzberg, 

1979, 1987a; 1987b; Porter, 1980a; 1980b; Simons, 1990) começaram a escrever 

sobre o assunto sob a ótica dos negócios, havendo dificuldade ao firmar consenso 

sobre o conceito de estratégia (Henderson, 1989). Mas os conceitos mais coerentes 

e tomados como premissas no trabalho foram os abordados por Anthony & 

Govindarajan (2002), Mintzberg (1979, 1987a; 1987b) e Porter (1980a; 1980b), que 

definem que a estratégia é o caminho que se pretende percorrer para alcançar 

determinado objetivo. 

 

O SCG contribuiu para colocar uma estratégia em prática. O assunto vem sendo 

tratado desde 1850, mas a partir da década de 80 foi que começou a ser tratado 

com mais notoriedade e ser mais pesquisado por muitos autores (e.g. Cinquini & 

Tenucci, 2008; Flamholtz, 1983; Gomes, 1997; Gomes & Salas, 1999; Herath, 2007; 

Kaplan, 1984; Otley, 1980). De forma resumida, pode-se pensar que o SCG deveria 

ser desenhado para atender às necessidades da empresa e ser capaz de 

acompanhar os resultados e fornecer informações para a tomada de decisões.  

Nesse sentido, o SCG é uma ferramenta que permite monitorar a implementação da 

estratégia, bem como os resultados da empresa. 

 

A avaliação de desempenho, ou seja, a ação de tornar planos em ações efetivas não 

é tarefa fácil. Para isso, as empresas podem se valer do SCG, para acompanhar o 

andamento das ações, na grande maioria das vezes a partir de indicadores 

financeiros e não financeiros. Eles permitem abordar assuntos relacionados a 
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produção, suprimentos, logística, recursos humanos, aspectos financeiros e 

econômicos, entre outros pontos que a empresa julgar interessante para o seu 

processo de gestão.  

 

Percebeu-se, ao relacionar os assuntos estratégia, SCG e AD, que esses itens estão 

extremamente interligados, podendo-se até mencionar que um é a teoria e o outro a 

prática. Entretanto, fazer uma ligação desses temas em empresas multinacionais 

torna-se ainda mais relevante, respeitadas as devidas proporções desse tipo de 

empresa, por envolver capital estrangeiro, com objetivos bem-definidos e 

específicos, além dos valores financeiros expressivos envolvidos nas operações. 

 

A síntese dos estudos teóricos e/ou empíricos analisados permite observar que o 

SCG é frequentemente citado na literatura como um aspecto fundamental na IE e na 

AD, tanto em nível estratégico quanto operacional. Nas JVs esse sistema ganha 

papel ainda mais importante por ajudar a conciliar as necessidades informacionais 

das empresas matrizes e da nova subsidiária, além de facilitar a integração dos 

sistemas, processos e cultura organizacionais – questão considerada crítica para o 

sucesso dessas operações. Nas JVIs, em especial, a complexidade de tais aspectos 

é acentuada, além de outras questões específicas dos negócios internacionais. Em 

conjunto, a literatura internacional tende a reconhecer o SCG como elemento 

melhorador do desempenho econômico-financeiro, estratégico e operacional, assim 

como potencializador  do processo de geração de valor no âmbito das JVIs.  

 

Diante do breve resumo sobre os assuntos: estratégia, SCG, AD, multinacionais e 

JV, no próximo capítulo serão abordadas as técnicas de pesquisa que nortearam o 

desenvolvimento desta dissertação, a metodologia utilizada, como foram feitas a 

coleta e a análise de dados, as limitações da pesquisa e as estratégias utilizadas 

para contorná-las. 
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3  Metodologia da Pesquisa 

 

No capítulo anterior, foram apresentados os fundamentos teóricos sobre os quais se 

sustenta a tese central desta pesquisa, do papel do SCG como mecanismo 

facilitador da implementação estratégica e da avaliação de desempenho em JVs 

internacionais. Nesse sentido, espera-se que o SCG da nova empresa contenha 

mecanismos que ajudem a mensurar, monitorar e gerenciar o desempenho, a fim de 

alcançar os objetivos estratégicos definidos. 

 

Neste capítulo buscou-se descrever como se deu o processo metodológico utilizado 

nesta pesquisa, detalhando os métodos e técnicas de investigação que orientaram a 

consecução da análise desenvolvida. No delineamento metodológico, abrangeram-

se detalhes sobre o tipo de pesquisa escolhida, as razões que motivaram essa 

escolha, a definição do objeto, universo e amostra da pesquisa, instrumentos para 

coleta e análise de dados, entre outros aspectos, como os pressupostos de 

investigação, as limitações de pesquisa e as formas de contorná-las. 

 

Gil (2009, p. 18) define pesquisa como “o procedimento racional e sistemático que 

tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”.  A 

pesquisa tem como finalidade despertar a inquietude do pesquisar e buscar algo 

inédito que traga de alguma forma benefícios às comunidades científicas, 

acadêmicas e sociedade. Na visão desse autor, a pesquisa deve ser desenvolvida 

mediante conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas 

e outros procedimentos científicos. Segundo Gil (2009), a definição da metodologia 

adequada possibilitará correta coleta de dados, permitindo mais veracidade ao 

trabalho realizado. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Considerando os procedimentos metodológicos que nortearam o desenvolvimento 

desta pesquisa, trata-se de um estudo de caso de natureza qualitativa, sendo 

classificado como descritivo. Conforme Gomes, Matos, Rosa, Palmeiro & Gabeira 
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(2000), esse método pode ser considerado suficientemente sensível para captar e 

analisar a complexidade inerente ao SCG em situações práticas. 

 

Segundo Collis & Hussey (2005), a pesquisa descritiva pode ser definida como um 

processo de descrição do comportamento de fenômenos em um contexto específico. 

Adicionalmente, Gil (2009, p.42) descreve que o objetivo da pesquisa descritiva é “a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Ele lembra que as características mais 

significativas dessa abordagem estão na utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados, tais como questionários e a observação sistemática. 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa por se preocupar com a percepção da 

realidade, com a observação dos fatos e com o estudo aprofundado dos fenômenos 

na empresa estudada. A abordagem qualitativa não tem o intuito de alcançar a 

verdade, indicando o que é certo ou errado, mas tem como primeira preocupação a 

compreensão da lógica que permeia a prática que se dá na realidade, em linha com 

Minayo (1994).  

 

De acordo com George & Bennett (2005, p. 5), a abordagem qualitativa consiste no 

modo de lidar com algo e também em um método de pesquisa que se caracteriza 

pelo “exame detalhado de um aspecto de um episódio histórico com o intuito de 

desenvolver ou testar explicações que podem ser generalizadas para outros 

eventos”. Freitas et al. (2008) defendem a ideia de que a partir do método qualitativo 

é possível a busca de evidências consistentes e confrontá-las com a base teórica. 

Silva & Menezes (2005) ainda complementa que a pesquisa qualitativa não usa 

métodos e técnicas estatísticas e cabe aos pesquisadores analisar os dados 

indutivamente. No caso específico, a abordagem qualitativa ajuda a compreender as 

mudanças ao longo do processo de consolidação da JV, tema explorado na 

pesquisa ora descrita. 
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Segundo Silva & Menezes (2005, p. 20): 

 

[...] a pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o 
mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo 
e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A 
interpretação dos fenômenos e atribuição de significados é básica no 
processo qualitativo, uma vez que não requer o uso de métodos e técnicas 
estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados e o 
pesquisador é o instrumento-chave. O processo e seu significado são os 
focos principais de abordagem. 

 

Em relação aos meios, a pesquisa é um estudo de caso aplicado em uma empresa 

siderúrgica multinacional, cuja combinação de negócio ocorreu a partir de uma JV e 

por acreditar que seja o cenário apropriado para o desenvolvimento da pesquisa. Yin 

(2001, p. 33) define o que é um estudo de caso: 

 

Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando 
os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Um 
estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá 
muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado, 
baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir 
em um formato de triângulo, e, como outro resultado, beneficia-se do 
desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a 
análise de dados. 

 

Freitas et al. (2008) e Kamminga & Kooistra (2007) realçam que o estudo de caso é 

totalmente adequado, pois é um método suficientemente sensível para captar e 

analisar a complexidade inerente a essa forma organizacional, ou seja, uma 

indústria. Esses autores realizaram estudos nesses ambientes, possibilitando, dessa 

forma, a reunião de informações detalhadas sobre a unidade de análise, com o 

objetivo de obter conhecimento mais aprofundado. Segundo Mintzberg (1979), não 

importa quão pequenos ou simples sejam a amostra ou o interesse do pesquisador. 

Em um estudo de caso, o foco deve estar na definição específica do tipo do dado a 

ser coletado. Assim, este estudo é realizado em uma JV multinacional e a partir de 

investigação empírica buscar-se-á analisar os dados, tendo como objetivo revelar 

como o SCG, a avaliação de desempenho e a estratégia em uma JV em fase de 

start up podem impactar na gestão e nos resultados da empresa.  
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Mesmo considerando que os resultados encontrados não possam ser 

indiscriminadamente generalizáveis, pois a análise limita-se a um único estudo de 

caso, Eisenhardt (1989) ressalta a relevância desse tipo de pesquisa. E lembra que 

estudos de casos desenvolvidos em contextos similares ao discutido no presente 

estudo facilitam a construção de novas teorias e modelos. 

 

De maneira mais enfática, Kamminga & Kooistra (2007) e Kaplan & Norton (2001) 

defendem que o estudo de caso de natureza qualitativa é o método mais adequado 

para entender as características de SCG, decorrentes do complexo processo de CN 

envolvido em uma JV. Nesse sentido, André (2005, p. 18) entende que o estudo de 

caso torna-se um método adequado para atender às necessidades desta pesquisa, 

podendo “revelar a descoberta de novos significados, estender a experiência do 

leitor ou confirmar o já conhecido”. 

 

Em síntese, a escolha pela estratégia de pesquisa desta dissertação como um 

estudo de caso de natureza qualitativa, classificada como descritiva e se justifica 

também pela necessidade de compreender as peculiaridades e as especificidades 

do fenômeno estudado. Uma das grandes vantagens do estudo de caso, portanto, é 

permitir ao pesquisador se concentrar em aspectos específicos e identificar os 

processos que interagem com o âmbito estudado, com o respaldo da literatura 

disponível acerca do assunto.  

 

3.2 Unidade de análise e observação 

 

A unidade de análise corresponde ao local onde será feito o estudo. No caso desta 

dissertação, é uma JV, empresa do ramo de atividade siderúrgica localizada na 

região do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, que recebeu esse nome por ser a 

maior região produtora de minério de ferro do Brasil. A seleção da unidade de 

análise e observação não foi feita ao acaso, procurou ser realizada com base em 

cinco critérios. Primeiro, selecionou-se uma JV internacional, entendendo-se que 

uma empresa multinacional de grande porte possibilitaria mais representatividade à 

pesquisa e um cenário rico em variáveis, permitindo resultados mais amplos e 

expressivos. Ela pode ser considerara uma JV internacional por possuir suas 
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matrizes em dois países distintos – o que proporciona mais variedade de dados e 

profundidade na pesquisa.  

 

Após ter feito a escolha por uma JV internacional, buscou-se atentar para que fosse 

de grande porte, pois o fato de ser uma empresa pequena poderia oferecer menos 

riqueza na coleta de dados e nos resultados. O terceiro ponto utilizado como critério 

de escolha foi o fato de ser uma JV concebida antes da fase de start up, que iniciou 

suas operações desde o lançamento da pedra fundamental, passando pela etapa de 

licenciamento ambiental, terraplanagem, edificações, testes, comissionamento, 

inauguração, ramp up e alcance da capacidade total de produção. Por ser uma 

empresa star up, proporciona à pesquisa um caráter inovador, pois o tema ainda foi 

muito pouco pesquisado nessa temática, principalmente no Brasil. O quarto fator de 

escolha foi que a empresa tivesse um número significativo de funcionários 

identificados como potenciais entrevistados, que tivessem conhecimento do assunto 

pesquisado, bem como capacidade crítica para emitir opinião, permitindo o confronto 

de opiniões para a posterior formulação de resultados.  

 

O quinto e mais importante critério de seleção do caso a relevância do mesmo e o 

acesso às informações, questão considerada por Jordão et al. (2014) como uma das 

maiores dificuldades nesse tipo de pesquisa. O fato de a pesquisadora já ter 

trabalhado na empresa e mesmo após ter deixado de exercer suas atividades ter 

mantido excelente contato facilitou e impulsionou a escolha. A pesquisadora teve 

amplo respaldo, incentivo e apoio na realização do trabalho, bem como acesso a 

relatórios e à estrutura física da empresa, pois foi necessária a realização de visita in 

loco, além da disponibilidade das pessoas para responderem às entrevistas ou 

alguma dúvida pontual, impulsionando os rumos da pesquisa. 

 

Escolher uma única empresa foi uma decisão metodológica da pesquisadora, por 

pretender executar uma pesquisa com mais profundidade e imprimindo-lhe mais 

ampla exequibilidade, como recomenda Eisenhardt (1989). Por ser um estudo de 

caso, necessita ter seu enfoque na compreensão das dinâmicas presentes dentro de 

uma única configuração, entendida como a unidade de análise, ou seja, o fenômeno 
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ou objeto de estudo, que pode ser uma empresa, pessoa, departamento, etc., 

corroborado por Freitas et al. (2008).  

 

As unidades de observação foram selecionadas por tipicidade, pela capacidade 

informativa de cada um sobre o problema em tela, somado ao fato de a 

pesquisadora ter trabalhado na empresa onde foi feita a pesquisa.  E pelo cargo que 

exercia na empresa, não encontrou dificuldade para selecionar ou entrevistados, 

tampouco para a realização das entrevistas. Dessa forma, foram selecionadas 

pessoas que ocupam ou ocuparam cargos estratégicos na organização, tais como: 

diretores, superintendentes e gerentes, bem como pessoas do nível tático e 

operacional, representados pelos coordenadores, engenheiros e analistas. Além de 

pessoas contratadas para a própria JV analisada, foram também selecionadas 

aquelas oriundas das duas matrizes para verificar as diferenças de percepção entre 

elas. Considerando que algumas delas já não se encontravam mais no Brasil, isso 

demandou um esforço adicional para contatá-los, para vencer as barreiras impostas 

pelo fuso horário de até 12 horas de diferença, como também de língua estrangeira 

e para conseguir captar as percepções dessas pessoas acerca do tema. Sendo 

assim, após minuciosa revisão das pessoas entrevistadas, acredita-se estar 

abrangendo as visões corporativas e da nova unidade de negócios, pois a amostra 

envolveu pessoas que trabalham ou trabalharam na empresa, tanto da empresa-filha 

Sigma, como nas empresas-mãe Alpha e Beta, como também nos diversos níveis 

operacionais.  

 

A opção de observar igualmente as percepções desde o pico da pirâmide 

organizacional até a base da mesma pode gerar uma diversidade de respostas e 

enriquecer ainda mais a pesquisa. Isso porque permite a estratificação dos 

resultados e a comparação de opiniões de vários níveis e origens da organização, 

sugerindo a realização de uma triangulação dos dados, para confrontação dos 

mesmos, conforme pode ser observado no Apêndice B. 

 

No próximo item é detalhada a estratégia de coleta de dados. Antes que essa etapa 

fosse realizada, foi enviado e-mail solicitando a autorização ao diretor financeiro da 

empresa Sigma, para certificar o compromisso, segurança e transparência no 
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processo, já que os dados são sigilosos e fazem parte da estratégia de mercado da 

empresa. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados a partir de dados primários com base em um roteiro de 

entrevistas semiestruturadas. Antes que houvesse a realização da entrevista, o 

roteiro foi aprovado pelo professor orientador da pesquisa e, em seguida, foi 

realizado um pré-teste com outra instituição semelhante em Belo Horizonte, com o 

objetivo de verificar se alguma pergunta não estava clara, supérflua, ambígua ou se 

necessitaria ser reformulada. Dessa forma, após o pré-teste, não houve necessidade 

de alguma alteração, podendo, assim, ser utilizado para fins de coleta de dados. 

 

Conforme Collis & Hussey (2005), as entrevistas devem ser feitas,por meio da 

realização de perguntas feitas a participantes selecionados, para descobrir o que 

fazem, pensam ou sentem, podendo ser realizadas em grupo ou individualmente. 

Freitas et al. (2008) recomendam que sejam priorizadas as entrevistas pessoais em 

profundidade, apoiadas em um roteiro de entrevista. As pessoas foram 

cuidadosamente escolhidas para serem entrevistadas, ou seja, foram pessoas 

envolvidas diretamente no processo de formação da empresa, seja participando da 

fase de projeto ou da fase de operação e ramp up.  

 

Além dos entrevistados compreenderem os diversos níveis de empregados, 

procurou-se abranger as diversas áreas da empresa, como gestão da qualidade, 

produção, recursos humanos, suprimentos, financeiro e controladoria, para 

possibilitar maior amplitude de opiniões, contribuindo de forma mais significativa 

para os resultados do trabalho. Na coleta de dados foi entrevistado o 

superintendente e diretor financeiro e outras pessoas envolvidas no início e ao longo 

do projeto da JV. Essas pessoas possuíam um histórico interessante, que pode ser 

comparado à opinião de outros indivíduos que atuaram nas fases de consolidação e 

operação. Isso possibilitou a comparação de um cenário mais primário para outro 

mais maduro e consolidado, que é uma proposta da: identificar como a estratégia e 
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o SCG atuam na avaliação de desempenho e na implementação estratégica em uma 

empresa em fase de start up. 

 

Durante as entrevistas, teve-se o cuidado de que as perguntas fossem feitas de 

maneira clara e objetiva, em linguagem acessível, podendo, assim, extrair dos 

informantes os dados necessários para responder ao problema da pesquisa. As 

entrevistas foram realizadas em diversas localidades, nas cidades de: Belo 

Horizonte, Contagem, Conselheiro Lafaiete - no estado de Minas Gerais. Grande 

parte delas foi realizada dentro da empresa Sigma, onde foi disponibilizada uma sala 

especificamente para esses fins. Devido a problemas de logística, duas entrevistas 

foram realizadas por telefone, uma no estado do Rio de Janeiro e outra no estado de 

Pernambuco. As entrevistas internacionais, em países como Japão, Cingapura e 

França, foram realizadas pelo skype. Trata-se um software que possibilita 

comunicações de voz e vídeo via Internet, permitindo a chamada gratuita entre 

usuários em qualquer parte do mundo. Nesses casos, foi tomada a devida 

precaução para certificar que o horário estivesse adequado ao entrevistado, bem 

como as funcionalidades do software, para permitir a gravação e a compreensão da 

fala dos dois lados e também a conectividade adequada que proporcionasse o pleno 

funcionamento do software. 

 

A pesquisadora teve o cuidado de agendar previamente todas as entrevistas, 

garantindo organização tanto do entrevistador quanto do entrevistado, para garantir 

que houvesse realmente a disponibilidade para responder às perguntas. Isso 

possibilitou também que o ambiente fosse adequado, silencioso e confortável, com 

clima amistoso para a realização das entrevistas.  

 

A realização das mesmas ocorreu durante o período de 25 de maio a 10 de junho de 

2016. A pesquisadora teve a preocupação em realizar a maioria das entrevistas 

pessoalmente para conseguir captar fatores e percepções dos entrevistados de 

forma mais realista, o que lhe exigiu mais tempo, devido ao período gasto com 

deslocamento. Não foi encontrada qualquer dificuldade para a realização das 

entrevistas, a não ser pela necessidade de remanejamento de agenda, tanto das 

entrevistas realizadas pessoalmente como as por skype, sendo facilmente 
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contornadas e realizadas dentro do tempo previsto. A escolha desse método de 

coleta de dados - entrevistas semiestruturadas - está alinhada e também foi utilizada 

por autores como Chalos & Connor (2004), Granlund (2002), Luo (2002) e Nilsson 

(2002). 

  

Durante a execução das entrevistas, foram necessários alguns cuidados para que a 

opinião do entrevistador não interferisse na opinião do entrevistado, tais como; agir 

com polidez, ler as perguntas conforme escrito no questionário, ler pausadamente e 

com entonação correta, realizar as perguntas na ordem correta, registrar exatamente 

o que o entrevistado dizia e não lhe responder e não demonstrar opinião particular 

sobre as respostas. Esses cuidados, como aduzem Collis & Hussey (2006), 

possibilitam melhor qualidade à entrevista. 

 

Cada entrevista foi composta, em média, de 18 perguntas, podendo variar de acordo 

com o nível do entrevistado na empresa e o conhecimento deles sobre a 

problemática em tela. No caso dos diretores, superintendentes, gerentes e 

coordenadores, procurou-se respeitar o limite máximo de 23 perguntas. Para os 

analistas e engenheiros, média de 12 perguntas, com o limite máximo de 15 

perguntas. O tempo médio gasto em cada entrevista foi de 33 minutos, sendo que 

aquelas realizadas para o nível estratégico duraram em média de 46 minutos, devido 

à maior quantidade de detalhes que esse nível apresenta. E para o nível 

operacional, por serem perguntas mais diretas, a média de tempo foi de 20 minutos. 

 

Os registros dos depoimentos foram feitos utilizando-se o gravador do aparelho 

celular e transcritos com as mesmas palavras utilizadas pelos entrevistados, 

buscando mantê-los na sua integridade. Depois de transcritas, as entrevistas foram 

tabuladas para facilitar a análise de dados. Em alguns casos, as entrevistas tiveram 

que ser feitas em língua estrangeira. Nesse caso, optou-se por serem realizadas em 

inglês, por ser uma língua universal e logo depois foram traduzidas e tabuladas 

como as demais. 

 

Além das entrevistas semiestruturadas, a pesquisadora teve a oportunidade de fazer 

uma análise documental em jornais internos, manuais de procedimentos, políticas 
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empresariais e outros arquivos, como o budget, o plano estratégico, a tabela de 

indicadores do total quality of managament (TQM), o painel de gestão à vista e 

outros arquivos disponibilizados em Excel ou Word para serem estudados.  

 

Na Tabela 2 podem ser identificadas as variáveis que foram observadas nas 

entrevistas semiestruturadas, bem como na análise documental. 

 

Tabela 2 
 
Variáveis de pesquisa 

Variável Marco teórico 

Acordo formal Groot & Merchant (2000), Luo (2002). 

Aprendizagem Lane et al. (2001), Makhija & Ganesh (1997). 

Comunicação Legewie (2002). 

Criação de valor Mohanram & Nanda (1998). 

Cultura Geringer & Herbert (1989), Legewie (2002). 

Desenho do SCG 
Anthony (1965), Du Brin (2000), Herath (2007), 
Machado & Oliveira (2006), Merchant (1985) 

Dificuldade de definição de 
responsabilidade 

Geringer & Herbert (1989), Yan & Gray (1994). 

Estratégia Miles & Snow (1978), Porter (1980a; 1980b) 

Fatores que motivaram a formação de JV Caglio & Ditillo (2008), Koh & Venkatraman (1991). 

Importância e papel do SCG nas 
multinacionais 

Khandwalla (1972), Martinewisk & Gomes (2000), 
Peijhan (2007), Simons (1987; 1990), Vancil (1979) 

Necessidade da criação de controles 
Anthony (1965), Du Brin (2000), Gomes & Salas 
(1999), Herath (2007), Merchant (1985). 

Padronização Chalos & Connor (2004), Kamminga & Kooistra (2007). 
Papel da estratégia nas empresas 
multinacionais 

Cinquini & Tenucci (2008); Dyment (1987); Merrian 
(1998); Khandwalla (1972) 

Relação entre matriz e subsidiárias Anderson et al. (2002); Rezende & Versiani (2007) 

Relação entre SCG e estratégia Simons (1987). 

SCG 

Ansari (1977); Atkinson et.al. (1997), Brouthers & 
Roozen (1999), Cinquini & Tenucci (2008), Gomes 
(1997); Gomes & Salas (1999); Johnson (1994); Kald 
et al. (2000); Malmi & Brown (2008), Peijhan (2007); 
Tavares (2007). 

Tecnologia 
Chalos & Connor (2004), Geringer & Herbert (1989), 
Yan & Gray (1994). 

Fonte: elaborada pela pesquisadora. 
 

Pelo que se depreende da análise da Tabela 2, percebe-se que as variáveis que 

foram analisadas ao longo da pesquisa foram: como é estabelecido o acordo formal 

em JV, como se dá o processo de aprendizagem, como é realizada a comunicação, 

se há criação de valor com a cultura impacta na organização, como o desenho do 

SCG deve ser feito, as dificuldades encontradas em relação à definição de 
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responsabilidade, como a estratégia é tratada, os fatores que motivaram a formação 

de JV, a importância e papel do SCG nas multinacionais, a necessidade da criação 

de controles, a padronização, o papel da estratégia nas empresas multinacionais, a 

relação entre matriz e subsidiárias e a relação entre SCG e estratégia, o SCG e a 

tecnologia. 

 

Os resultados obtidos a partir da entrevista semiestruturada e base documental 

foram confrontados com a base teórica levantada para fins deste estudo de caso, 

disposta no capítulo do referencial teórico. O objetivo desse confronto foi certificar 

que há fundamentos nos resultados da pesquisa, ou seja, se as respostas obtidas 

conectam os assuntos pertinentes, com o intuito de formar uma espécie de banco de 

dados do estudo de caso para dar suporte à elaboração do relatório de análise. 

 

3.4 Estratégia de análise de dados 

 

A estratégia utilizada na análise dos dados inicialmente relaciona os objetivos 

específicos propostos nesta pesquisa com os autores que dão sustentação teórica 

ao assunto abordado. A análise qualitativa (das respostas das entrevistas) foi 

realizada pelo método de análise de conteúdo, por meio do qual se realizaram 

ligações entre a situação a ser analisada e as manifestações da superfície 

discursiva, por meio de operações de desmembramento e classificação semânticas, 

sintáticas e lógicas. Segundo Jordão & Novas (2013) e Jordão & Souza (2013), ela é 

indicada nesses casos por facilitar o entendimento do papel do SCG na 

implementação estratégica e na avaliação do desempenho. E também potencializa 

que o conhecimento das implicações das respostas obtidas possa ser mais bem 

escrutinado. As variáveis analisadas foram extraídas da literatura brasileira e 

internacional, com predominância da segunda sobre a primeira, especialmente, 

tendo como referência os achados de estudos empíricos anteriores, visando ao 

melhor cotejamento com a teoria. As referidas variáveis estão descritas na Tabela 2, 

com detalhamento no Apêndice C. 

 

A pesquisadora se esforçou para relacionar os objetivos específicos da pesquisa aos 

autores que representam o marco teórico e quais foram os instrumentos de coleta de 
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dados utilizados para evidenciar os dados empíricos. As respostas das entrevistas 

estão categorizadas conforme os objetivos específicos e apresentadas na Tabela 3, 

esperando-se tornar mais fácil a compreensão dos resultados.  

 

Tabela 3 
 
Objetivos específicos versus coleta e análise de dados 

Objetivos Autores Coleta de 
dados 

Análise de dados 

Descrever e discutir o desenho e 
uso do sistema de controle 
gerencial como facilitadores da 
implementação das estratégias 
corporativas das matrizes e de 
negócios da subsidiária em uma 
multinacional do setor industrial 

Ansari (1977) 
Gomes (1997)  
Gomes & Salas (1999) 
Machado & Borinelli (2005)   
Martinewisk & Gomes (2000) 
Simons (1987; 1990) 
Tavares (2007) 

Entrevistas 
semiestruturada 

e observação 

Análise documental  
e de conteúdo 

Discutir o desenho e uso do 
sistema de controle gerencial 
como mecanismo de suporte à 
avaliação de desempenho 
estratégico e operacional na 
empresa estudada 
 

Cinquini & Tenucci (2008) 
DeLone  & McLean (2006) 
Dyment (1987)  
Kaplan (1984) 
Herath (2007) 
Miller & Friesen (1982) 
Peijhan (2007)  

Entrevista 
semiestruturada 

e observação 

Análise documental  
e de conteúdo 

Fonte: elaborada pela pesquisadora. 
 

Conforme se depreende da análise da Tabela 3, os objetivos específicos da 

pesquisa foram relacionados à específica referência bibliográfica, utilizando autores 

clássicos e contemporâneos. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista 

semiestrurada e observação; e a análise de dados, pela análise documental e de 

conteúdo. 

 

As premissas de pesquisa  analisadas foram derivadas de tais objetivos. Assim, 

realizaram-se as seguintes assertivas: 

 

a) P1 - O desenho e uso do sistema de controle gerencial são facilitadores da 

implementação das estratégias corporativas das matrizes e da estratégia de 

negócios em uma multinacional do setor industrial;  

• P1.1 - O desenho e uso do sistema de controle gerencial são facilitadores 

da implementação das estratégias corporativas das matrizes da 

multinacional estudada;  

• P1.2 - O desenho e uso do sistema de controle gerencial são facilitadores 

da implementação da estratégia de negócios da subsidiária;  
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c) P2 - O desenho e uso do sistema de controle gerencial dão suporte à 

avaliação de desempenho estratégico e operacional na joint venture 

analisada. 

 

No desenvolvimento da pesquisa, foram usadas a dedução e a indução 

alternativamente ao longo do processo de análise e com prevalência da primeira 

sobre a segunda, como recomendam Jordão et al. (2014). De acordo com Gil 

(1999), o raciocínio dedutivo tem o objetivo de explicar o conteúdo das premissas e, 

por intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, chegar à 

conclusão.  

 

Para o processo de análise qualitativa é definida uma sequência de atividades que 

irão envolver três etapas: redução dos dados, exibição e conclusão. A redução dos 

dados consiste no processo de seleção, focalização e simplificação dos dados 

coletados na pesquisa de campo. É nessa primeira etapa que os dados são 

organizados para que as conclusões se tornem construídas e verificáveis, segundo a 

opinião de Gil (2008; 2009). Ainda para esse autor, na etapa de exibição os dados 

selecionados são organizados de forma que possibilitem a análise sistemática das 

semelhanças, diferenças ou do seu inter-relacionamento, de maneira que o 

pesquisador consiga tomar decisões e tirar conclusões a partir deles.  

 

Após coletar e selecionar as informações necessárias, as respostas foram 

comparadas com os resultados encontrados na análise quantitativa e com os 

pressupostos teóricos que nortearam a investigação. A terceira e última etapa é 

constituída pela conclusão e requer uma revisão para considerar o significado dos 

dados, suas regularidades, padrões e explicações. As conclusões obtidas precisam 

ser dignas, defensáveis, garantidas, capazes de lastrear explicações alternativas e 

de levantar questões ou hipóteses a serem consideradas em estudos futuros. 

Os resultados obtidos com a utilização da proposta de análise descrita neste item 

foram confrontados com o referencial teórico e com os resultados anteriores, como 

forma averiguar qualquer irregularidade. O intuito foi permitir mais compreensão 

sobre o tema investigado e se a teoria apresentada corrobora, discorda ou 

complementa a teoria-base (Apêndice A). 
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3.5 Limitações de pesquisa e forma de contorná-las 

 

Mesmo com todo o cuidado e atento aos protocolos de pesquisa, a busca da 

pesquisadora em se manter isenta de subjetividade ao longo da pesquisa, existem 

fatos e resultados que não foram adequados conforme o esperado. Merrian (1998) 

relata que, como a dissertação é algo que se distancia da linearidade por requerer 

interatividade, semelhante ao que ocorre em uma investigação, há que se ter 

atenção e disciplina metodológica para contornar os obstáculos pertinentes a uma 

análise eficiente dos dados. 

 

Tendo em vista a necessidade, a importância de delimitação, o foco da pesquisa, o 

tempo restrito para a realização, o processo para levantamento dos dados e 

informações junto às empresas, cabe ressaltar algumas limitações desta pesquisa: 

 

a) Por investigar e analisar o tema apenas em uma joint venture, os resultados 

foram considerados representativos apenas para esse tipo de empresa, e não 

para as demais; 

b) a pesquisa visou fundamentalmente analisar a influência do SCG em uma 

joint venture, o que sugere o início a um estudo mais aprofundado e 

avançado sobre o tema, sem, contudo, propor influência do SCG com outras 

variáveis; a pesquisa baseou-se em uma única porção de joint venture 

situada apenas no estado de Minas Gerais, não caracterizando empresas de 

outros estados ou países.  

 

Como forma de contornar as limitações e aumentar a validade interna, foi realizado 

um processo de triangulação, comparando os dados coletados com informações de 

outras fontes de dados. A triangulação possibilitou a comparação da opinião dos 

entrevistados sobre o mesmo aspecto investigado, como já havia sido observado por 

Freitas et al. (2008), Nilsson (2002) e Yin (2005). Segundo Yin (2005), a triangulação 

é o “fundamento lógico para utilizar fontes múltiplas de evidências”. Para o estudo de 

caso, foi um ponto forte muito importante, pois o uso de várias fontes de evidências 

permite que o pesquisador se dedique a várias questões históricas, 

comportamentais e de atitude. O estudo obtém linhas convergentes de investigação, 
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tornando o estudo de caso mais convincente, baseado em várias fontes distintas de 

informação. 

 

Sendo assim, foram analisadas as empresas Sigma, Alpha e Beta para apreender, 

de maneira mais detalhada, sobre as especificidades dos negócios, sendo essas 

análises enriquecidas pela observação direta (participante). Em um momento 

posterior, a triangulação envolveu a análise de folhetos informativos, de informações 

constantes em web pages e nos sites das empresas, de manuais de procedimentos, 

manuais de qualidade, de treinamento e de políticas corporativas, de alguns 

documentos específicos da empresa Sigma, além de notícias publicadas sobre 

essas empresas nos periódicos, jornais e revistas da época de circulação nacional. 

Por motivo de praticidade, os resultados da triangulação serão apresentados ao 

longo do texto, na análise dos resultados, com as novas informações inseridas, 

sendo confrontadas ou confirmadas com as anteriores.  

 

Analisaram-se também as notícias publicadas no jornal interno da empresa Sigma, 

as demonstrações contábeis, as tabelas de indicadores dos últimos anos e as 

informações obtidas em conversas informais, além de contatos posteriores às 

entrevistas, realizados com o propósito de complementar dados e de esclarecer as 

dúvidas existentes. Finalmente, buscou-se confrontar os resultados obtidos com os 

principais resultados teóricos e empíricos anteriores, visando confirmar, 

complementar ou contradizer os mesmos e colaborar para a geração de novas 

teorias sobre o tema. Nesse sentido, foram seguidos os procedimentos sugeridos 

por Eisenhardt (1989) e George & Bennett (2005) para a análise dos dados, 

esperando-se que a pesquisa tenha incluído os níveis possíveis de análise a fim de 

proporcionar informação relevante e consistente, teoricamente fundamentada e que 

estavam dentro do contexto da pesquisa. 

 

No próximo capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa, podendo ser 

observados os resultados colhidos na fase da pesquisa, com a utilização da 

metodologia descrita neste capítulo, bem como a confrontação dos mesmos com a 

plataforma de sustentação teórica. Posteriormente, esses resultados serão 
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discutidos com implicações teóricas e gerenciais e indicação de sugestões para 

próximas pesquisas. 
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4 Apresentação, Análise e Discussão de Resultados  

 
Neste capítulo são apresentados os resultados provenientes da análise dos dados 

obtidos a partir das entrevistas formais e conversas informais, análise documental e 

observação direta da pesquisadora, cotejando-os com as teorias de base e os 

resultados empíricos anteriores. 

 

4.1 Apresentação e contextualização das empresas 
 
 
A empresa Sigma surgiu a partir da JV entre as empresas Alpha e Beta. Para melhor 

compreensão do leitor, optou-se por contextualizar as duas empresas e depois a 

empresa Sigma. A empresa Beta é de origem europeia e o início de sua atividade foi 

no século XIX. Ela foi inaugurada em 1930 na cidade de Aulnoye, na França, e seu 

primeiro cliente foi a Companhia Francesa de Petróleo. Em 1957, listou suas ações 

na Bolsa de Valores de Paris. Sua constituição e expansão ao redor do mundo 

ocorreram a partir da incorporação progressiva de muitas empresas internacionais 

regionais, nacionais. Em seguida, investiu no setor de metalurgia, levando à criação 

do grupo que é hoje o líder mundial em soluções tubulares Premium, que são 

utilizadas principalmente nos mercados de energia (petróleo e gás).  

 

A empresa também possui atividades relacionadas ao setor da industrial 

(mecânicos, automóvel, construção, etc.). Com mais de 20.000 funcionários no 

mundo, instalações de produção integrada e presença em mais de 20 países 

(Alemanha, Brasil, Canadá, China, Egito, Estados Unidos, França, Índia, Kenya, 

México, Nigéria, Reino Unido, entre outros), a empresa Beta oferece aos seus 

clientes “soluções globais inovadoras para enfrentar os desafios energéticos do 

século XXI. Essas informações foram obtidas no site da empresa, que por questões 

de confidencialidade não pode ter ser nome divulgado.  

 

A empresa Beta mantém seis centros de pesquisa e desenvolvimento em todo o 

mundo e mais de 500 engenheiros e técnicos para assegurar a sua liderança 

tecnológica e atender aos requisitos mais recentes de seus clientes. O grupo em que 

essa empresa está inserida adota estratégias de longo prazo e é especializada em 
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produtos de alto valor agregado. Ela está intensificando sua presença em áreas 

potenciais onde estão seus clientes e ao mesmo tempo tentando melhorar a sua 

competitividade. 

 

A presença local em escala global e o número crescente de países em que opera 

fazem com que cresça o volume de produtos vendidos, a fim de impulsionar suas 

economias locais. Oferece produtos de alta qualidade a seus clientes e, como líder 

do mercado global, tem a obrigação de contribuir para a utilização responsável dos 

recursos energéticos do planeta. Tem também o compromisso de reduzir o impacto 

ambiental da sua própria atividade industrial e está empenhada em tratar todos os 

parceiros de forma justa e proporcionar um ambiente de trabalho agradável e justo, 

com base nos valores fundamentais e princípios contidos no código de ética.  

 

Desde o ano de 1994, o grupo da empresa Beta foi administrado por uma gestão 

dupla, compreendendo um Conselho Fiscal e um Conselho de Administração, que 

juntos favorecem uma gestão equilibrada que proteja o interesse dos acionistas. No 

ano de 2015, o grupo fechou o resultado em um volume de 3.803 milhões de Euros, 

77 milhões de Euros negativos de Earn Before Taxes, Depreciation and amortization 

(EBTDA) e 838 milhões de Euros negativos de resultado operacional. No Brasil, 

iniciou suas operações em 1954 na cidade de Belo Horizonte. No momento da sua 

inauguração contou com a presença de muitos políticos e em 1955 começou a 

fornecer para uma grande empresa estatal do ramo de petróleo e gás, adquirindo, 

em 1959, uma mina, começando a atuar no ramo de mineração.  

 

Mas a empresa Beta possui mesmo é destaque no mercado metalúrgico, como uma 

das maiores e mais modernas metalúrgicas integradas do mundo. Ocupa a posição 

de líder no mercado nacional em produção de tubos de aço sem costura, possui 

quatro unidades no estado de Minas Gerais, escritórios comerciais no estado de São 

Paulo e Rio de Janeiro, além de duas bases logísticas localizadas nos estados da 

Bahia e Rio de Janeiro. No Brasil, além de atuar no ramo de metalurgia e mineração, 

atua no setor florestal e fabrica tubos para indústrias de: energia, automotivas e 

industriais, saneamento, irrigação, condução industrial, estrutural e de revestimento. 
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Na Figura 4 pode-se perceber a representatividade do volume de vendas em seus 

segmentos no mercado brasileiro. 

 

 

Figura 4 
Revenue by activity in 2015. 
Fonte: site da empresa. 
 

Tendo em vista os dados demonstrados na Figura 4, destaca-se a participação do 

mercado de óleo e gás com o percentual de 62,1% frente volume total de receita no 

Brasil, da empresa da qual a Beta faz parte. Seguem-se a participação de 14,7% no 

segmento de geração de energia, 9,6% no segmento de Engenharia Mecânica, 5,3% 

no segmento de construção e outros e, por último, 3% no segmento automotivo. 

 

Em contrapartida, a empresa Alpha tem origem oriental e passou por 

reestruturações societárias recentemente em outubro de 2012. A empresa foi 

formada por duas empresas orientais, com o intuito de se tornar líder mundial no 

segmento metalúrgico. A fusão da empresa decorreu, de um lado, de uma empresa 

nacional, pública, com mais de 100 anos de atuação no mercado doméstico. De 

outro lado, uma empresa privada, bastante burocrática e organizada, atuando há 

mais de 100 anos no mercado e ocupando a posição de segunda maior empresa no 

mercado mundial, na produção de aço. A empresa oferece aos seus clientes ampla 

variedade de produtos de aço de alto valor agregado, atuando em mais de 15 

países, possuindo 13 usinas siderúrgicas no Japão. Atinge três áreas de negócios, 

como principais áreas estratégicas: produtos de aço de alta qualidade para 

automóveis, recursos e energia e Engenharia Civil, construção e ferrovias.  
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De forma semelhante, a empresa Alpha conduz a pesquisa e desenvolvimento em 

três centros principais de pesquisa e seis laboratórios em metalurgia, todos 

localizados no Japão. O grupo é uma holding que atua nos seguimentos de: 

metalurgia, engenharia, produtos químicos, novos materiais e soluções de sistemas. 

O grupo emprega aproximadamente 84.000 pessoas e no ano fiscal encerrado em 

março de 2015  divulgou o resultado de 5.610.030 milhões de Ienes em vendas 

líquidas e  451.747 milhões de Ienes no lucro ordinário, com produção de 47,32 

milhões toneladas de aço bruto. E tem como valor buscar tecnologias líderes 

mundiais, atingir alta capacidade de fabricação e contribuir para a sociedade, 

oferecendo excelentes produtos e serviços. Seus princípios gerenciais são: 

continuar a enfatizar a importância da integridade e confiabilidade em nossas ações; 

fornecer produtos e serviços que beneficiam a sociedade; e incrementar parceria 

com nossos clientes; buscar tecnologias líderes mundiais e alta capacidade de 

fabricação; procurar antecipar os problemas continuamente, desenvolver e trazer 

para o público externo a energia e entusiasmo do nosso grupo. No Brasil a 

empressa Alpha atua em duas usinas siderúrgicas de grande porte e possui 

expressiva  participação no cenário econômico brasileiro, mas infelizmente a 

pesquisadora não conseguiiu encontrar, fontes em que mostrassem os resultados 

financeiros da empresa no Brasil. 

  

Da CN entre as empresas Beta e Alpha surgiu a empresa Sigma, que foi inaugurada 

em 2011, mas teve o lançamento da sua pedra fundamental em 2007, momento em 

que foi assinado o contrato entre as empresas. Nesse período foi dado início às 

obras de terraplanagem e demais obras civis. A indústria está localizada em uma 

cidade do Vale das Paraupebas, no estado de Minas Gerais, à distância de cerca de 

140 quilômetros da cidade de Belo Horizonte. Possui área industrial de 2,5 milhões 

de metros quadrados. O complexo industrial tem uma aciaria com capacidade anual 

de 1 milhão de toneladas de aço bruto e laminação capaz de produzir 600 mil 

toneladas de tubos de aço sem costura. A empresa Sigma é uma JV formada com 

base em um grande grupo europeu e outro ocidental, parceiros há mais de 30 anos 

em pesquisas na área de conexões premium para o setor de óleo e gás. 

 

A empresa Sigma dedica-se à fabricação de produtos tubulares petrolíferos Oil 

Country Tubular Goods (OCTG) sem costura, empregados na perfuração, no 
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revestimento de poços (casing) e tubos para condução de petróleo e gás. Os tubos 

fabricados na empresa Sigma, em aços carbono e em aços baixa liga, são altamente 

resistentes às diversas condições de temperatura e pressão. Os benefícios desse 

tipo de produto são: resistência à compressão, à pressão externa, à flexão e ao 

torque, excelente vedação ao gás, mesmo sob as mais severas cargas combinadas, 

entre outras vantagens. O segmento de mercado no qual a empresa atua ficou mais 

interessante com o descobrimento de petróleo em águas profundas, o chamado pré-

sal, colocando em destaque o setor de petróleo e gás. Para a concretização do 

negócio, foi feito expressivo investimento na construção da fábrica, com tecnologia 

de ponta, com o objetivo de torná-la a maior usina siderúrgica integrada do mundo.  

 

Além de ser uma empresa extremamente preocupada com a qualidade dos seus 

produtos, a mesma se mantém preocupada com a sustentabilidade do negócio e 

valoriza o meio ambiente. Com esse intuito, a empresa Sigma, desde a sua 

implantação, trabalha sob o amparo da sustentabilidade das suas ações e investe 

em atividades que mudam a realidade das comunidades na região onde está 

inserida, gerando emprego, renda, desenvolvimento sociocultural e conscientização 

ambiental. Quando se definiu a área de implantação da empresa Sigma no Distrito 

Industrial de Jeceaba, ficou definida também a criação do centro de referência em 

revegetação da Mata Atlântica, cuja área verde compreende 660 hectares na qual já 

foram plantadas milhares de mudas nativas. Com o objetivo principal de recompor a 

área a partir de diferentes modelos de reflorestamento cientificamente consolidados, 

são realizados monitoramentos do desenvolvimento das mudas plantadas, 

qualificando periodicamente a evolução da biodiversidade da fauna e da flora, a 

biomassa e o carbono estocado.  

 

Com o intuito de aproximar a empresa da comunidade e mostrar a importância da 

preservação ambiental, foi criado o programa para o desenvolvimento das atividades 

socioambientais, denominado “Vislumbrar”. A iniciativa tem como objetivo a 

promoção da educação ambiental sobre a preservação dos biomas, como a Mata 

Atlântica, e dos recursos hídricos nas comunidades em torno da empresa. O público-

alvo são estudantes, comunidade em geral e colaboradores, sendo a finalidade do 
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programa Vislumbrar: sensibilizar, conscientizar e motivar todos a preservar o meio 

ambiente. 

 

A empresa tem ações relacionadas ao meio ambiente, mas acredita também que o 

alcance dos seus resultados só é possível devido às pessoas que trabalham na 

organização. Por isso, adota uma política de valorização dos recursos humanos, 

com base no crescimento permanente dos seus colaboradores, na qualidade do 

trabalho e na confiança recíproca. Uma das diretrizes é manter seus profissionais 

tecnicamente qualificados e motivados para exercerem suas funções. A finalidade é 

desenvolver talentos e apoiar a formação de um ambiente que estimule o trabalho 

cooperativo e solidário. 

 

Tendo em vista os aspectos relacionados à produção e venda, a produção da fábrica 

é exclusiva para as entidades parceiras, existindo um acordo de que 70% da 

produção devam ser destinadas ao mercado externo. Pelo fato de elevado 

percentual das vendas serem para o mercado externo, reforça-se a necessidade de 

que o produto possua altos padrões de qualidade e baixos padrões de custo. Uma 

vez que os produtos não são vendidos diretamente para o cliente final e sim para as 

suas entidades parceiras, há muita preocupação com custos, pois se eles forem 

muito elevados isso inviabilizará a compra dos produtos pelas entidades parceiras, 

impactando negativamente no negócio. Dessa forma, a empresa possui programas 

para redução de custos e aumento da produtividade e incentivo à melhoria contínua.  

 

No site da empresa não estão disponibilizadas a missão e a visão da empresa. Ao 

longo da pesquisa também não se conseguiu se apurar de forma clara como a 

estratégia das empresas Alpha e Beta influenciaram na empresa Sigma. Ao ser 

questionado, um dos diretores respondeu que “são muitos fatores envolvidos e por 

questões de confidencialidade não posso falar nada a respeito”. A informação mais 

próxima a que se chegou foi da política de sistema integrado da empresa, que 

preconiza: promover a saúde e a segurança no trabalho, atender os clientes 

fornecendo produtos e serviços que correspondam às suas expectativas, respeitar e 

preservar o meio ambiente e prevenir a poluição, praticar uma gestão socialmente 
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responsável, minimizar os riscos, promover a eficiência energética e atender à 

legislação e às normas aplicáveis. 

 

4.2 Análise dos resultados 

 

Ao analisar a JV da empresa Sigma, percebeu-se que a proposta principal era o 

compartilhamento de riscos, que ocorreu por meio da associação entre duas 

empresas de origens e culturas bastante distintas, mas cujas diretrizes convergiam 

para um objetivo comum. Nesse sentindo, o objetivo de constituição e exploração da 

nova empresa estava em consonância com as estratégias das empresas-mãe, que 

tinham o propósito de se tornarem líderes de mercado e produzirem com alta 

qualidade e baixo custo. 

 

No ano de 2007, quando foi anunciada a formação da JV, o mercado, de forma 

geral, incluindo a comunidade local e política, reagiu muito bem à notícia da nova 

empresa que se instalaria na cidade. A comunidade demonstrou bastante otimismo, 

pois o novo empreendimento implicava promover o crescimento da região,  aumento 

de empregos, melhores estradas e infraestrutura. 

 

Mesmo reconhecendo na análise documental e dos depoimentos o surgimento de 

vários benefícios potenciais com a criação da Sigma, ao se analisar especificamente 

a evolução do preço das ações das matrizes, não se pode afirmar que as variações 

ocorridas no valor nominal das ações de empresas-mãe tenham alguma relação 

com a formação da JV. É importante salientar que, no ano de 2007, quando foi 

anunciada a JV, o mercado de óleo e gás estava extremamente aquecido. Isso 

tornou difícil a tarefa de discernir qual percentual da valoração das ações foi 

decorrente do anúncio da JV e qual foi derivado de outros fatores de mercado. O 

resultado encontrado na pesquisa contradiz os achados de Mohanram & Nanda 

(1998), que afirmam que, em CN, mais especificamente em JV, detecta-se a 

valorização das ações das empresas. 

 

A análise dos dados revelou que, do ponto de vista estratégico, a empresa Sigma 

possui planejamento estratégico formalizado, mas que não é do conhecimento de 
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grande parte dos entrevistados. Os relatos indicam que existe uma diferença de 

percepções entre os respondentes do nível estratégico e do nível operacional. Os 

primeiros entendem que o plano estratégico está bem claro e bem-definido. Os 

demais possuem opinião totalmente adversa. Os seguintes depoimentos ilustram 

essa questão: 

 

Todos os anos, em meados do mês de abril até o final do mês de maio, os 
departamentos de planejamento de vendas, produção, controladoria e 
financeiro estão fortemente envolvidos com a elaboração do plano 
estratégico, com uma visão de cinco anos (Empregado 1 do nível estratégico 
que atua na área financeira).   

 
No ano de 2015, tive a oportunidade de participar pela primeira vez da 
elaboração do planejamento estratégico. Anteriormente só ouvia falar e não 
tinha uma atuação, esse ano houve uma mudança da metodologia de 
elaboração e foi uma experiência bem interessante (Empregado 12 do nível 
estratégico que atua na gestão de qualidade).   
 
Sei que o plano estratégico existe, mas não tive acesso (Empregado 17 do 
nível operacional que atua na área de automação).   
 
O setor em que trabalho possui pouca participação na elaboração do plano 
estratégico, somos consultados em questões pontuais e não temos acesso à 
versão final (Empregado 22 do nível operacional que atua na área de 
impostos).   

 

Ainda em relação ao planejamento estratégico, é opinião da grande maioria dos 

entrevistados do nível estratégico que a empresa tem planejamento estratégico que 

é elaborado com a perspectiva de cinco anos. Pode-se observar que existem 

discrepâncias nas respostas, quanto à maneira como é realizado o planejamento 

estratégico na empresa Sigma. Durante a entrevista um dos entrevistados afirmou 

que:  

 

Por meados do mês de abril, inicia o processo de planejamento estratégico e 
tudo começa com a definição do volume de venda, para definir os recursos 
necessários para atingir as metas, e são realizadas várias versões, até se 
chegar a uma versão final (Empregado 5 do nível estratégico que atuava na 
área controladoria).   

 

 Existem alguns entrevistados que defendem a ideia de que o planejamento 

estratégico deva ser mantido em sigilo: “As pessoas não têm maturidade para ter 
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acesso a informações tão sigilosas, com isso devem ficar na cabeça daqueles que 

tomam as decisões” (Empregado 8 do nível estratégico que atuava na área de 

projetos).   

  

Outro entrevistado acredita que: 

 

A maneira como é elaborado o plano estratégico não é a mais adequada, pois 
em sua magnitude não aborda aspectos relacionados a marketing, 
posicionamento e mercado, sendo elaborado apenas para atender à 
adequação de demanda e produção devido às características da empresa 
(Empregado 11 do nível estratégico que atuava na área financeira). 

 

O conjunto de depoimentos colhidos sobre essa questão concorda parcialmente com 

Anthony & Govindajaram (2002), que afirmaram que a formulação de um plano 

estratégico é uma forma de a organização indicar como ela atingirá seus objetivos.  

 

A empresa Sigma apresenta particularidades, uma vez que foi constituída para 

produzir para as matrizes. E estas sim, precisam se preocupar com as questões 

mercadológicas, concorrência, carteira de clientes, mix de produtos e outros 

aspectos relacionados a vendas. A análise da opinião das respostas do nível 

operacional identificou que a maioria dos entrevistados sabe que a empresa possui 

uma estratégia, mas que não é do conhecimento de todos, de acordo com o 

depoimento: “O plano estratégico fica limitado a departamentos específicos e não 

existe uma divulgação formal, seria interessante se fosse feito” (Empregado 25 do 

nível operacional que atua na área de produção).   

 

Alguns entrevistados, de forma geral, entendem que realmente existem falhas nesse 

processo de comunicação.  Do nível mais estratégico para o nível mais operacional, 

alguns respondentes reiteraram que, devido à complexidade das informações e pela 

fase operacional em que a empresa se encontra, é necessário cautela na divulgação 

das informações, a exemplo do relato do empregado a seguir: “Dependendo do nível 

da informação, essa poderia ser restrita ao nível estratégico e ser repassada ao 

nível operacional de forma mais sutil através de direcionamentos e ações práticas” 

(Empregado 8 do nível estratégico que atuava na área de projetos).   
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Fazendo um paralelo entre a maneira como o plano estratégico era elaborado no 

início da empresa e como foi realizado no último ano, pode-se afirmar, conforme um 

dos entrevistados do nível estratégico, que mudou de maneira significativa. No 

passado, o plano estratégico não tinha a participação de todos os departamentos da 

empresa. Havia a contribuição básica dos setores de produção, representantes de 

venda, controladoria e reporting. Ao verificar as últimas versões do planejamento 

estratégico, pôde-se perceber acentuada evolução no conteúdo do relatório, 

propiciando aos gestores mais quantidade e qualidade de informações, tornando-se 

muito mais completo.  

 

Com base no depoimento de um dos entrevistados, o plano estratégico vigente para 

o ano de 2016 a 2021 foi elaborado de maneira completamente diferente das 

anteriores. Todas as áreas interessadas foram convocadas para um encontro fora 

da estrutura da empresa. A abertura da reunião foi feita pelo diretor-geral, bem como 

a apresentação das estratégias globais e a estratégia e desafios da empresa Sigma 

para os próximos anos. Assim, foi definido o que seria necessário para o alcance 

daquela determinada estratégia, com o desdobramento das metas, deixando claras 

as responsabilidades de cada área para o alcance da estratégia da empresa. A esse 

respeito, concordam Kald et al. (2000), que destacam que a escolha da estratégia 

determinará o ponto de partida para uma análise no foco interno, possibilitando as 

responsabilidades de cada área. Isso indica que a empresa está no caminho 

adequado, indicando amadurecimento de produção, processos e gestão. Um 

entrevistado afirmou: 

 

 

Foi uma experiência extremamente interessante participar da elaboração do 
plano estratégico, antes eu sabia que existia, mas não havia sido envolvido na 
sua elaboração (Empregado 13 do nível estratégico que atua na área de 
qualidade).   
 
A participação de todos os gerentes no plano estratégico de 2016 demonstra 
as mudanças que estão acontecendo na gestão da empresa Sigma, com o 
compartilhamento de ideias e a solidificação de um time (Empregado 12 do 
nível estratégico que atua na área gestão da qualidade).   
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Existe uma tendência a se declarar que o reflexo do desdobramento das estratégias 

corporativas das empresas Alpha e Beta se consolidou na formação da JV. Os fatos 

levam a entender que a empresa Sigma é a consolidação das estratégias das duas 

empresas, concordando com o que foi disposto por Mintzberg (1987a; 1987b), que 

afirma que a estratégia é um plano para que a empresa atinja suas metas. Ao 

indagar um dos entrevistados sobre o assunto, a resposta foi bem simples: “a 

empresa Sigma foi criada para que houvesse compartilhamento de produção” 

(Empregado 2 do nível estratégico que atuou na área financeira). 

 

Outro entrevistado opinou: “por questões de confidencialidade, e mesmo por 

questões estratégicas da empresa, não posso divulgar os motivos que 

impulsionaram a formação da JV” (Empregado 5 do nível estratégico que atuava na 

área controladoria).   

 

Quando se buscou analisar quais os principais fatores que motivaram a formação da 

JV, percebeu-se certa uniformidade entre as respostas, tanto nos diferentes níveis, 

quanto nos diferentes grupos, conforme pode ser comprovado nos depoimentos a 

seguir: 

 

A consolidação da JV serviu para consolidar uma parceria antiga que já 
existia entre as empresas Alpha e Beta e essas empresas já desenvolviam 
pesquisas no desenvolvimento de roscas VAM, que é o produto forte das 
empresas (Empregado 3 do nível estratégico que atua na área financeira). 
 
A empresa Sigma proporcionou o fortalecimento da imagem das empresas 
Alpha e Beta, no cenário mundial, por serem duas empresas líderes de 
mercado, que se uniram para fornecerem produtos de mais alta qualidade e 
tecnologia aos seus clientes (Empregado 4 do nível estratégico que atua na 
área de qualidade). 
 
O momento em que se iniciou o projeto da empresa Sigma foi bem oportuno, 
pois não havia concorrência e o mercado estava em franca expansão 
(Empregado 1 do nível estratégico que atua na área financeira). 

 

Tendo em vista esses depoimentos, as respostas indicam que um dos principais 

fatores que impulsionaram a JV foram a forte demanda pelo produto, a ausência de 

concorrência, sinergia e expansão, concordando com o que Caglio & Ditillo (2008) e 

Koh & Venkatraman (1991) já haviam identificado em suas pesquisas, que um dos 
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principais fatores que impulsionam a formação de JV é a possibilidade de sinergia, 

além da expansão dos negócios. 

 

Em contrapartida, os depoimentos indicam que não houve indícios de que a 

formação da JV foi concretizada para aprimorar a tecnologia das partes ou uma 

oportunidade de aprendizagem. Isso contradiz ao que apregoam Geringer & Hebert 

(1989), Lane et al. (2001) e Makhija & Ganesh (1997), que defendem a ideia de que 

um dos fatores que motivam a formação de uma JV é a tecnologia. Para um dos 

entrevistados, “as duas empresas são líderes de mercado e já possuem tecnologia 

de ponta e o fator tecnologia de forma alguma é o fator que motivou a união dessas 

empresas” (Empregado 21 do nível operacional que atua na área automação 

industrial). 

 

Ainda sobre os aspectos que impulsionaram a formação da empresa, na época da 

constituição da JV um ponto que demandou grande atenção dos gestores foi o local 

onde seria instalada a empresa. Um entrevistado que acompanhou desde o projeto  

afirmou: “a região escolhida favoreceu enormes vantagens logísticas, pois possui 

uma estrada férrea próxima, facilitando o escoamento da produção, além da 

proximidade do fornecedor de seu principal insumo, o minério de ferro” (Empregado 

11 do nível estratégico que atuava na área financeira). 

 

 A estratégia deve visar ao desenvolvimento sustentável no curto, médio e longo 

prazo, proporcionando retorno e resultados satisfatórios aos sócios, concordando 

Barroso & Didio (2009). Dessa forma, a formação da JV entre a empresa Alpha e a 

Beta teve como um dos objetivos tornar-se líder no mercado em que atuam, com a 

produção de tubos de altíssima qualidade e com baixo custo. Atentando para esses 

fatores, Mintzberg (1987a; 1987b), Kaplan & Norton (2001) e Porter (1980a; 1980b) 

evidenciam a importância da relação entre planejamento estratégico com sucesso e 

continuidade da empresa. 

 

Com o intuito de esclarecer e certificar se os entrevistados tinham conhecimento 

sobre a missão, visão e valores da empresa Sigma, os entrevistados foram 

unânimes em dizer que sabiam da missão, visão e valores. E declaram que no 
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crachá funcional dos empregados estavam registrados esses itens. Inclusive, no 

primeiro dia de empresa, durante o treinamento introdutório, quando são 

apresentadas ao novo funcionário as regras de segurança e as políticas, também 

são apresentados a missão, visão e valores, como se comprova: 

 

No primeiro e segundo dia de trabalho da empresa o funcionário recebe um 
tratamento introdutório onde é apresentado toda a empresa, regras políticas, 
visão e missão. Como é difícil gravar, no nosso crachá tem a política, visão e 
missão gravados para ficar mais fácil, quando precisar lembrar (Empregado 
25 do nível operacional que atua na área de produção). 
 
A empresa disponibiliza para os funcionários através de cartilhas, nos 
quadros de aviso, fundo de tela e intranet da empresa política, visão e missão 
da empresa, acredita que só não sabe quem não quer  (Empregado 25 do 
nível operacional que atuou na área de comunicação). 

 

Ao se questionar especificamente ao nível operacional como eles vivenciavam em 

sua rotina esses aspectos, eles responderam que o assunto que demandava mais 

atenção da empresa estava relacionado à segurança do empregado e terceiros, 

sendo promovidos eventos específicos para tratar do assunto. Os aspectos 

relacionados à qualidade dos produtos aparecem como o segundo assunto mais 

divulgado na empresa. Observou-se ao longo das entrevistas que existe muita 

divergência sobre a opinião dos entrevistados no quesito comunicação das 

estratégias, metas e objetivos.  

 

Todos os entrevistados do nível estratégico têm o conhecimento das estratégias, 

metas e objetivos da empresa Sigma e quais são as responsabilidades de cada um. 

Já no nível operacional, poucos entrevistados têm conhecimento desses itens, mas 

sabem da sua responsabilidade para que a empresa alcance os seus objetivos. De 

forma geral, a opinião dos entrevistados confirma o que foi preconizado por Jordão 

et al. (2016), ao afirmarem que elementos como: visão, missão, objetivos 

estratégicos, cultura e a estrutura organizacional da empresa são fundamentais para 

o sucesso da empresa. Um dos entrevistados do nível estratégico fez uma 

observação interessante: “a estratégia está na cabeça de quem faz as coisas 

acontecerem, tenho minhas dúvidas se o nível operacional tenha necessidade de 

saber” (Empregado 8 do nível estratégico que atuava na área de projetos).   
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Os entrevistados operacionais manifestaram-se: 

 

Toda semana ocorre o minuto de segurança e os líderes sempre lembram 
da importância de trabalhar com segurança, respeitar as regras e estar 
atento ao ambiente de trabalho  (Empregado 24 do nível operacional que 
trabalha na área de segurança).   
 
Sempre é lembrado nas reuniões a importância de trabalhar com segurança, 
entregar os produtos com qualidade e evitar o desperdício (Empregado 24 
do nível operacional que trabalha na área de produção).   

   

Partindo da premissa de que uma empresa em fase de start up possui inúmeros 

desafios, desde questões climáticas até problemas tecnológicos, detectou-se que a 

empresa tem passado por mudanças constantes, desde a sua construção, que 

impactam diretamente em sua estratégia. No início da sua operação existia forte 

preocupação em atingir alto nível de produção e estabilização dos processos em 

curto prazo de tempo. Para que isso fosse realizado, foram criados inúmeros grupos 

específicos para a identificação e solução de problemas relacionados à produção, 

viagens para benchmarking, contratação de consultorias altamente especializadas 

do mundo inteiro. Conforme um dos entrevistados: 

 

Em 2012 houve um grupo que foi chamado de “task force”, com o objetivo 
principal de promover a integração das empresas Alpha e Beta, procurando 
valorizar o que cada um poderia oferecer de melhor para alcançar maiores 
níveis de produção, padrão de qualidade, estabilização de processos, 
redução de desperdício e baixo custo (Empregado 13 do nível estratégico 
que atua na área de qualidade).   

 

 

Esse depoimento concorda com a proposta de Tavares (2007), que destaca que 

uma empresa cujo custo é seu foco deve estar focada nos desenhos de processos e 

gerenciamento de custos e também na cadeia de suprimentos e capacidade ociosa. 

Na opinião desse mesmo entrevistado: “com certeza o task force foi um divisor de 

águas na empresa Sigma, demonstrando alinhamento e amadurecimento da relação 

entre as empresas matrizes” (Empregado 13 do nível estratégico que atua na área 

de qualidade).   
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Ressalta-se que havia uma opinião formada no passado de que o processo 

decisório era realizado de forma centralizada, mas com o amadurecimento dos 

processos e da própria empresa. Ao longo da fase de start up o processo decisório 

passou a ser de forma mais inclusiva, com a participação das duas empresas. 

Inclusive a pesquisadora, durante uma de duas entrevistas, pôde notar esse fato. No 

momento em que estava entrevistando um dos diretores, foi interrompida por outro 

diretor, para que alinhassem um assunto antes que fosse repassado adiante em 

uma reunião que iria acontecer no dia seguinte. Conforme os entrevistados: 

 

Hoje nenhuma decisão é tomada de forma unilateral, é preciso a participação 
da diretoria financeira e de produção. Na maioria das vezes, um diretor pede 
conselho para o outro, dessa forma temos mais segurança para tomar alguma 
decisão (Empregado 3 do nível estratégico que atua na área financeira). 
 
A fim de haver um clima de maior afinidade entre as empresas Alpha e Beta, 
mensalmente é realizada uma reunião com as diretorias e conselhos de 
administração dessas empresas, a fim de decidirem prioridades e analisarem 
os resultados da empresa Sigma. São essas ações que proporcionam 
confiança entre ambos os lados (Empregado 7 do nível estratégico que atua 
na área de controladoria). 

 

Com o intuito de facilitar a compreensão das respostas relacionadas à estratégia, foi 

sugerida uma sistematização na Tabela 4, para identificar aspectos relacionados a 

definição, execução e controle, bem como sua identificação com a teoria: 
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Tabela 4 
 
Análise dos achados empíricos frente à literatura sobre estratégia 

Resultados 
Situação 
atual 

Oportunidades de 
melhoria frente às 
práticas indicadas 

pela teoria 

Marco teórico 

Existe a definição da 
estratégia pela alta 
administração, mas 
existem problemas 
com a comunicação 

Concorda com 
a teoria 

Como a empresa está em fase 
de transição, ainda existem 
pontos a serem melhorados e 
a empresa está atenta aos 
assuntos relacionados de 
comunicação entre líderes e 
liderados. 

Anthony & Govindarajan 
(2002)  
Gomes & Salas (1999) 
Horngren,  Sundem & 
Stratton (2004)  
Mintzberg (1987a; 1987b) 

A empresa possui um 
plano estratégico, 

com o  envolvimento 
da alta administração, 

superintendentes e 
gerentes 

Concorda com 
a teoria 

Mais envolvimento das 
gerências operacionais. 

 Anthony & Govindarajan 
(2002) 
Gomes & Salas (1999) 

Existe um plano 
operacional anual e 

plurianual 

Concorda com 
a teoria 

Torná-lo mais evidente e estar 
atrelado às metas dos 
gerentes. 

Anthony & Govindarajan 
(2002) 

Visão de longo prazo 
Concorda com 

a teoria 

A visão de longo prazo precisa 
ir além de fatores relacionados 
à produção e serem levados 
em conta investimentos e fator 
humano. 

Barroso & Didio (2009) 
Chandler (1962) 
Prahalad & Hamel (1989) 

Importância com 
fatores externos 

Contradiz 
parcialmente a 

teoria 

Devido à maneira como foi 
constituída, a empresa não 
tem concorrentes, sua 
preocupação com os fatores 
externos estão relacionados a 
preço de insumos. 

Porter (1980a; 1980b). 

Fonte: dados da pesquisa.  
 

Conforme se depreende da análise da Tabela 4, os resultados empíricos frente à 

literatura sobre estratégia revelam questões relacionadas a: se existe a definição da 

estratégia pela alta administração, mas existem problemas com a comunicação da 

estratégia; se a empresa possui um plano estratégico com o  envolvimento da alta 

administração, superintendentes e gerentes; se existe um plano operacional anual e 

plurianual; se existe uma visão de longo prazo e qual a importância com fatores 

externos.  

 

Na tentativa de relacionar estratégia e SCG e formar um conceito tendo como base 

os preceitos de Anthony & Govindarajan (2002), Barbosa (2015) e Gomes & Salas 

(1999), apurou-se que a teoria concorda com os dados observados, no caso 

analisado, de que o SCG foi uma ferramenta capaz de facilitar a implementação de 
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estratégias, transformando-as em ações efetivas. Assim, aconteceu um alinhamento 

entre atividades de planejamento, coordenação, comunicação e avaliação da 

informação e de tomada de decisão. Os depoimentos indicam que o SCG foi capaz 

de influenciar os membros da organização a alterarem seu comportamento no 

sentindo do alcance dos objetivos estratégicos, como mostra a resposta: “Na 

empresa Sigma não existe lado A ou lado B, existe uma unidade, que visa ao que for 

de melhor para a empresa” (Empregado 3 do nível estratégico que atua na área 

financeira). 

 

Uma vez que a empresa Sigma não possuía um modelo de negócios incluindo 

estrutura, sistemas, processos e tecnologia, tornou-se necessária a elaboração de 

um modelo de negócios para essa nova empresa. Acredita-se que foi um caminho 

muito longo até chegar à estrutura que se tem hoje. Pelo fato de a empresa estar 

localizada no Brasil e atuar como uma das subsidiárias da empresa Sigma já por 

mais de 50 anos, por possuir uma estrutura organizada, sistema ERP e vasta 

experiência em questões tecnológicas, há consenso entre as respostas obtidas tanto 

no nível estratégico quanto no nível operacional de que o modelo de negócios 

inicialmente adotado na empresa Sigma sofreu mais influências da empresa Beta, 

como se constata nas falas a seguir: 

 

A decisão na época em que se iniciou a empresa Sigma foi fazer uma cópia 
do sistema ERP de uma das operações da empresa Beta, colocar uma 
equipe de sistemas de informação dedicada para fazer as adequações 
necessárias (Empregado 27 do nível estratégico que atua na tecnologia da 
informação). 
 
O fato de usar um sistema que já sendo utilizado em outra empresa 
proporcionou economia financeira e de tempo, além de proporcionar a 
sinergia entra as empresas, foi a decisão mais acertada (Empregado 11 do 
nível estratégico que atua na área financeira). 

 

Uma vez que a operação e legislação brasileira - tanto tributária, comercial, civil e 

trabalhista - são bastante complexas, com essa iniciativa a empresa ganhou 

agilidade e minimizou a exposição aos riscos. À medida que a empresa Sigma foi 

deixando de ser um projeto e foi tomando forma de uma unidade fabril, rompendo as 

fases de testes e comissionamento, e com o amadurecimento dos processos, ela 

conseguiu ter um modelo de negócio próprio, aderente às suas necessidades. Isso é 
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confirmado por um dos entrevistados do nível estratégico, sendo opinião adversa de 

alguns entrevistados do nível operacional, que acreditam que ainda existe a 

predominância de uma empresa sobre a outra. A partir da observação da 

pesquisadora, percebeu-se que no início da empresa Sigma a grande preocupação 

dos seus gestores era certificar-se de que a empresa começasse a produzir em 

todas as suas usinas e posteriormente atingisse estabilidade. Agora a grande 

preocupação da empresa está relacionada à gestão e redução de custos. Essas 

fases da empresa vão ao encontro da mudança das pessoas que ocupavam o cargo 

de diretor-geral da empresa, pois de forma estratégica cada um tinha uma missão na 

empresa ao longo das diversas fases que a empresa foi atravessando durante seu 

processo de start up.  

 

Uma vez mencionado sobre o modelo de negócios, vale a pena elucidar como foi 

estruturada a área de TI da empresa. Identificou-se que houve a predominância da 

empresa Beta, pois o sistema ERP foi copiado de uma de suas empresas que 

possui operação semelhante. No início não houve muito impacto e atendeu às 

expectativas. Mas de acordo com um dos entrevistados, “a partir do momento em 

que os processos, principalmente os produtivos, foram se tornando mais complexos, 

o sistema operacional precisou de alterações significativas” (Empregado 20 do nível 

operacional que atua na tecnologia da informação). Esse depoimento concorda com 

o que prelecionam Maciariello & Kirby (1994), afinal, o sistema deve ser capaz de 

promover a unidade com a utilização adequada dos recursos. As modificações no 

sistema se deram principalmente pelo produto ser completamente diferente e devido 

ao processo produtivo. Por consequência, estrutura de custeio e alocação de custos 

e outros aspectos interferem na funcionalidade do sistema.  

 

Em relação à área de tecnologia direcionada para o processo produtivo, existe um 

departamento específico para gerenciar essa interface entre a área de TI e 

produção, afinal a empresa Sigma foi constituída para ser a maior usina integrada do 

mundo, com a melhor tecnologia disponível no mercado. Conforme um dos 

entrevistados: “temos o orgulho de dizer que a empresa Sigma tem um sistema de 

automação que se tornou referência no ramo em que atua” (Empregado 27 do nível 

operacional que atua na automação industrial). Esse relato concorda com a teoria  
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DeLone & McLean, apresentado por Machado & Oliveira (2006), de que um sistema 

deve ser avaliado em relação à qualidade do sistema e da informação, uso, 

satisfação do usuário e impacto individual e organizacional. Esse mesmo 

entrevistado acrescenta: “hoje o sistema permite informação on-line, painéis 

dispostos ao longo do processo produtivo, que permite a visualização de todos os 

indicadores relacionados à produção”. E mais: “informação é o que mais se tem”, 

podendo cada vez mais auxiliar os gestores nas tomadas de decisões.  

 

Apoiada nas informações fornecidas e fazendo uma abordagem mais criteriosa a 

respeito do assunto qualidade, percebe-se que o assunto é uma grande 

preocupação da empresa Sigma. No passado, de acordo com um dos entrevistados, 

“a área de qualidade não possuía identidade” (Empregado 12 do nível estratégico 

que atua na gestão de qualidade). Esse é um dos fatores que prejudicavam, pois 

uma das empresas visava ao resultado e a outra estava preocupada em fazer da 

maneira correta. Com isso, alguns integrantes da equipe de qualidade tiveram a 

oportunidade de visitar outras empresas para fazer benchmarking, a fim de trazer as 

melhores práticas para a empresa Sigma. Dessa forma, os esforços culminaram em 

excelentes resultados, podendo-se afirmar que hoje a área de qualidade possui uma 

identidade. E quando existe algum ponto importante, os representantes das duas 

empresas sentam, conversam e chegam a consenso.  

 

Outra iniciativa interessante é que a empresa realiza anualmente o evento “Quality 

Day”, para apresentação dos resultados da área de qualidade, indicadores e visão 

do cliente sobre o produto. Os gestores reúnem-se mensalmente com um comitê 

para fazerem avaliação da área e dos assuntos pertinentes. Importante salientar que 

existe consenso entre os funcionários de que a empresa está altamente preocupada 

em desenvolver e entregar produtos de qualidade aos seus clientes. Durante a visita 

e a partir de observação visual, a pesquisadora pôde observar que em todas as 

áreas há quadros de gestão à vista, com a disponibilização dos indicadores de 

qualidade por turno. Entre alguns, podem-se citar os seguintes indicadores: número 

de reclamações externas, percentual de não qualidade do produto, taxa de rejeição, 

taxa de retrabalho e outros indicadores.  
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Além dos indicadores de qualidade, a empresa Sigma monitora, por meio da 

metodologia TQM, todos os seus indicadores quantitativos, sejam eles financeiros, 

operacionais ou de outra natureza. Existe uniformidade de opinião dos gerentes das 

áreas de qualidade de que a utilização do TQM é subestimada na empresa e essa 

ferramenta está em fase de readequações. A empresa não autorizou a divulgação 

de seus indicadores, tampouco descreve como realiza o monitoramente dos 

mesmos, apesar de ter sido evidenciado que eles existem. Esse ponto concorda 

com Gomes & Salas (1999), pois os indicadores devem ter a capacidade de 

representar a empresa, já que são o desdobramento dos processos-chave da 

empresa.  

 

Também é adotada a metodologia Management of Changes (MOC), que avalia o 

risco antes que alguma mudança seja implementada. Com isso, a área de qualidade 

consegue acompanhar as mudanças em processos e procedimentos ao longo do 

desenvolvimento produtivo, constituindo, dessa forma, um banco de dados histórico, 

bastante interessante. Após a realização da coleta de dados, não se identificou 

algum indicador qualitativo, afora a pesquisa de clima. No tocante aos indicadores 

financeiros, existe divergência no acompanhamento desses indicadores por parte 

das subsidiárias. Uma pessoa da área financeira comenta que os principais 

indicadores acompanhados pela empresa Beta são: lucro líquido e custos. E o seu 

resultado é apurado a partir de equivalência patrimonial, enquanto a empresa Alpha 

obtém seu resultado do critério de proporcionalidade e tem a sua gestão nos 

indicadores de: volume de vendas, volume de produção e custo variável. Esses 

relatos afirmam mais uma vez a teoria de Gomes & Salas (1999) sobre a 

necessidade de a empresa possuir indicadores financeiros e não financeiros. 

 

Um dos pontos que geram mais discussões em JV são os aspectos culturais. Em 

relação à empresa Sigma, registram-se características da cultural ocidental, 

europeia e brasileira. Aspecto interessante destacado por um dos entrevistados é 

que: 
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A empresa Sigma é formada pela cultura ocidental, europeia e principalmente 
brasileira, pois muitos empregados vieram da região em torno da empresa, 
bem como de outros estados brasileiros, e trouxeram consigo culturas 
completamente diferentes e agregaram à empresa (Empregado 1 do nível 
estratégico que atua na área financeira). 
 
No decorrer das entrevistas, se formos verificar na fase inicial da empresa 
todos os entrevistados houve um consenso de que havia predominância 
cultural da empresa Beta, “pelo fato de a empresa Beta já atuar no Brasil, 
possibilitou com que ela tivesse maior influência” (Empregado 14 do nível 
operacional que atua na área de controladoria) 

 

Contudo, esse cenário foi se alterando ao longo da fase de start up e surgindo 

mudanças principalmente na área de Qualidade, sistemas integrados de gestão e 

automação, em que se passou a ter a predominância cultural da empresa Alpha. Ao 

indagar os entrevistados do nível estratégico como é percebida a questão cultural da 

empresa Sigma no cenário atual, existiu uniformidade de opinião de que hoje a 

empresa possui uma única cultura. Isso concorda com as ideias de Anthony & 

Govindarajan (2002), que defendem que a cultura é o fator interno mais importante 

da organização, pois os aspectos culturais determinarão o estilo de gestão e, 

consequentemente, da estratégia.  

 

Um dos entrevistados refere que “nenhuma decisão é tomada sem que todos 

estejam de acordo”. Isso é evidenciado pela realização de uma reunião mensal com 

os representantes das empresas, com o objetivo de alinhar estratégia, apresentação 

de resultados, bem como definição e acompanhamento de metas. Hoje a diretoria é 

composta por quatro diretores, sendo: diretor-geral, diretor de produção, diretor de 

qualidade e diretor financeiro - dois pertencem à empresa Alpha e dois à empresa 

Beta. Mas ao fazer esse questionamento aos entrevistados no nível operacional, as 

respostas foram completamente divergentes, pois eles não acreditam que exista 

uma unidade cultural e sim a predominância, de forma geral, da empresa Beta. E em 

algumas áreas, como a da qualidade, a predominância é da empresa Alpha.  
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Na tentativa de esclarecer qual das empresas possuía mais conhecimento 

tecnológico e até que ponto este poderia impactar no SCG, foram entrevistadas 

pessoas que compõem a alta liderança. Teve-se a convicção de que tanto a 

empresa Alpha como a empresa Beta possuem o mesmo nível de conhecimento 

tecnológico. Esse fator não interferiu em qualquer aspecto nas características do 

SCG, contradizendo o que observaram Chalos & Connor (2004) e Geringer & Hebert 

(1989). Em suas pesquisas, a empresa que detinha mais conhecimento tecnológico 

tinha mais influência no desenho do SCG.  

 

Paralelamente aos desafios tecnológicos, um dos grandes desafios da empresa 

Sigma foi encontrar pessoas qualificadas para trabalhar no processo produtivo, pois 

as pessoas da região em sua maioria estavam habituadas a trabalhar na agricultura 

e pecuária. E também pela forte demanda na região por pessoas com experiência 

na área siderúrgica e mineração, por concentrar empresas de grande porte nessa 

região. Uma vez que a empresa possui pessoas inexperientes e um processo 

produtivo bastante tecnológico, ela promoveu treinamentos de longa duração em 

uma empresa semelhante, na tentativa de minimizar os efeitos negativos na 

produção e promover a qualificação de seus funcionários. 

 

Ao longo das entrevistas, foram verificados diversos aspectos, tais como estratégia 

adotada na empresa, fatores que motivaram a formação da JV, se houve ou não 

valorização da ação após o anúncio da união das duas empresas, entre outros 

aspectos. Um dos fatores mais integrantes e preocupantes está relacionado à 

comunicação, pois esta impacta diretamente na estratégia da empresa e, 

consequentemente, no sucesso do SCG. Durante as entrevistas com o nível 

operacional, inferiu-se que a comunicação da empresa é extremamente falha, seja 

ao repassar informações rotineiras ou até mesmo notícias de grande impacto, como 

foi o caso do lay off, como cita um dos entrevistados:  
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O lay off foi o período em que a empresa colocou mais de mil funcionários do 
seu quadro de dois e seiscentos funcionários em casa, recebendo sem 
trabalhar. A comunicação da empresa foi muito falha, por exemplo, quando 
houve o lay off toda a empresa já estava sabendo, mas não havia nenhum 
comunicado oficial da diretoria. Essa situação gerou bastante ansiedade nos 
funcionários (Empregado 17 do nível operacional que atua na área de 
automação).   

  

Nesse exemplo está-se falando de um problema de comunicação em nível de 

organização como um todo, mas existem relatos de problemas de comunicação 

entre gerente e equipe: 

 

O gerente participa de uma reunião e a orientação é que ele informe sua 
equipe de imediato e em muitos casos não repassa a informação ou, se faz, 
ocorre de maneira tardia e de forma inadequada (Empregado 17 do nível 
operacional que atua na área de automação).   
 

Esses dois depoimentos concordam com o que Jordão et al. (2016) já haviam obtido 

em sua pesquisa, pois falhas na comunicação e no esclarecimento de 

responsabilidades, como verificado na empresa Sigma, impactam negativamente na 

implementação e consolidação da ferramenta do SCG na organização. A empresa 

tem se mostrado atenta e preocupada às questões de comunicação, pois foi um dos 

pontos falhos levantados na pesquisa de clima realizada na empresa por meio de 

uma terceirizada de grande notoriedade no mercado nacional. Um dos entrevistados 

assim se expressa: 

 

Desde o ano de 2015 começou a ser realizada uma reunião com todos os 
funcionários, nos diversos turnos, com a presença do diretor-geral, diretor 
financeiro e diretor de produção, a fim de apresentarem os resultados do ano 
anterior e as perspectivas e metas para o ano seguinte, mas percebe-se que 
poucas pessoas se lembram do fato e a empresa está avaliando a 
possibilidade de realizar essa reunião com mais frequência (Empregado 12 
do nível estratégico que atua na gestão de qualidade). 

 

A ausência de informação, bem como problemas de comunicação, contradiz com os 

pensamentos de Brouthers & Roozen (1999), que afirmaram que entre as funções 

da estratégia está a capacidade de fornecer informações. Na opinião de um 

entrevistado do nível operacional, “a comunicação informal, ou seja, a ‘rádio peão’, 
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funciona melhor do que a comunicação formal, apesar da empresa possuir uma área 

específica para cuidar dessa questão”. 

 

Ao analisar o aspecto humano do SCG da empresa Sigma, as entrevistas 

demonstraram que os funcionários são divididos em categorias, para fins de 

remuneração e gestão: as categorias: horistas e não horistas. A avaliação dos não 

horistas, segundo um dos entrevistados, é feita a seguinte forma: 

 

Anualmente é realizada uma avaliação individual de todos os funcionários 
horistas com o seu gestor imediato, os não horistas são excluídos desse tipo 
de avaliação. Essa avaliação é feita em um sistema específico da empresa 
Beta, onde são desdobradas as metas da empresa por superintendência, 
posteriormente por gerência, coordenadores, analistas e demais funcionários 
e assim existe um consenso entre gestor e subordinado de quais serão as 
metas que precisam ser cumpridas ao logo do ano, sendo que cada meta tem 
um prazo e peso na avaliação final, podendo ser revista no meio do ano. Em 
alguns cargos, dependendo do nível hierárquico, essa nota está atrelada a 
uma remuneração variável, conforme o desempenho, e funcionando como um 
incentivo ao funcionário (Empregado 23 do nível operacional que atua na área 
de recursos humanos). 
 

No momento em que foi implementada a ferramenta de avaliação, houve 

treinamento para os gestores e subordinados, para entenderem o propósito da 

ferramenta. Alguns entrevistados afirmam que não se sentem insatisfeitos como são 

feitas as avaliações, tampouco como o feedback, que também é previsto na 

ferramenta, é dado ao funcionário. Além dessa avaliação, a empresa Sigma possui 

outro canal, que permite avaliar a satisfação do funcionário em diversos aspectos, 

como transporte, alimentação, plano de saúde e odontológico, cesta básica e 

demais benefícios. Essa avaliação é feita por meio da pesquisa de clima. Como 

mencionado anteriormente, a pesquisadora respondeu e teve acesso aos resultados 

enquanto trabalhava na empresa, mas esta pesquisa não possui periodicidade 

determinada para ser realizada. No dia a dia, os gestores percebem como está o 

clima organizacional da equipe, bem como nível de comprometimento. Mas 

considerando o atual cenário econômico mundial e brasileiro, além da concorrência, 

existe consenso entre os entrevistados ao afirmarem que houve mudança do nível 

de comportamento dos funcionários, mas não se sabe ao certo se os fatores que 
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motivaram essas mudanças estão relacionados a amadurecimento ou receio de 

demissão.  

 

Ao avaliar os aspectos relacionados a como é feita a mensuração de nível de 

satisfação do cliente, o que se observou é que, como a empresa Sigma foi 

concebida para que fosse uma usina compartilhada e que sua produção fosse para 

atender as empresas Alpha e Beta, e estas repassarem para os clientes finais, pode-

se afirmar que não existe um canal direto entre a empresa Sigma e os seus clientes 

finais. Conforme um dos entrevistados: 

 

[...] dentro da estrutura organizacional um responsável de cada uma das 
empresas que promove essa interface e acompanha juntamente com o cliente 
final o nível de satisfação e indicadores de qualidade. Além dos clientes 
realizarem auditorias constantemente e a empresa Sigma promover através 
da equipe de Sistemas de Gestão a certificação de novos clientes, 
confirmando que a empresa está apta a produzir com a qualidade dentro dos 
padrões estabelecidos pelos clientes, a empresa adota padrões de qualidade 
estabelecidos através das normas American Petroleum Institute (API), que é a 
única associação comercial que representa todos os aspectos da indústria de 
petróleo e gás natural da América (Empregado 15 do nível operacional que 
atua na área de representação de vendas). 

 

A empresa Sigma possui muito bem-delimitado quais são os processos-chave da 

empresa que ela considera como sendo: vendas, produção e custos, concordando 

com a sugestão de Gomes & Salas (1999). Cada área seja administrativa, produtiva 

ou de apoio, possui bem-desenhados quais são os processos-chaves. Importante 

realçar que existe um mapa no qual são demonstrados quais são os processos, 

riscos, além das entradas e saídas. Dessa forma, para um dos entrevistados, “ficou 

mais fácil identificar o que de fato agregava ou não valor e informação ao negócio e 

se esses contribuem para a estratégia do negócio” (Empregado 16 do nível 

operacional que atua na área de controladoria). 

 

Além da definição dos processos-chave, existe consenso entre os entrevistados do 

nível estratégico de que o atual SCG da empresa Sigma e a maneira como ele foi 

desenhado permitem o alinhamento entre estratégia, objetivos e resultados. 

Concordam também que é uma ferramenta eficiente e adequada às necessidades 

da empresa, confirmando Kald et al. (2000), que entendem que o SCG deve ser uma 



 

 
 

108
 

ferramenta simples, fácil e prática de ser utilizada. Um dos entrevistados depõe: “os 

gestores utilizam o SCG para ser obter informações que serão base para a tomada 

de decisão, acompanhamento de resultados e estratégias, no passado esse cenário 

não era possível” (Empregado 18 do nível estratégico que atua na área de 

planejamento). 

 

Um dos fatos que associam a preocupação dos gestores ao que está acontecendo 

no dia a dia na empresa é a realização de fóruns para tratarem de assuntos 

específicos, bem como de reuniões mensais com os representantes das duas 

subsidiárias, análises entre realizado e orçado, que se desdobrarão em ações de 

correção, redução ou de outra natureza. No ano de 2015, diante dos desafios do 

setor e da economia mundial, mais especificamente no Brasil, a empresa lançou um 

projeto para redução de custos, havendo determinação de valores que deveriam ser 

reduzidos. O gestor do projeto relata que a empresa alcançou a meta e esse projeto 

possibilitou criar nas pessoas acentuado senso de responsabilidade pelos valores 

gastos. De acordo com um entrevistado: 

 

As iniciativas de redução de custos foram apresentadas para um comitê para 
avaliação e aprovação e logo depois foi criado um contrato para criar o senso 
de responsabilidade e posse. A empresa Sigma criou uma equipe para 
acompanhar essas atividades e garantir o êxito das mesmas, que até o dado 
momento vem apresentando resultados positivos para a empresa 
(Empregado 19 do nível operacional que atua na área de financeira). 

 

Conforme declaração de um diretor, um superintendente e alguns analistas e 

engenheiros, o atual SCG da empresa Sigma é adequado, mas precisa de 

melhorias. E todos mencionam que, apesar de a empresa possuir um sistema ERP 

de alta qualidade, a grande maioria dos relatórios é elaborada na ferramenta Excel. 

Isso faz com que a elaboração dos dados seja de forma manual, demorada, em 

alguns casos gerando dúvidas, retrabalhos, com grande dispêndio de tempo para 

elaborar os dados e pouco tempo para análise. O ideal seria que a informação fosse 

gerada de forma rápida, para se ter a possibilidade de uma análise mais profunda e 

geração de melhores resultados à empresa. Uma sistematização das respostas 

desses aspectos pode ser consultada na Tabela 5. 
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Tabela 5 
 
Análise dos achados empíricos frente à literatura sobre SCG 

Resultados 
Situação 

atual 
Oportunidades de melhoria frente às 

práticas indicadas pela teoria 
Marco teórico 

Ferramenta para 
auxiliar na 
tomada de 
decisões 

Concorda 
com a teoria 

O sistema atende às necessidades e 
precisa se adequar conforme as 
etapas por que a empresa está 
passando. 

Cinquini & Tenucci (2008)  
Herath (2007) 
Simons (1987; 1990) 

Relação entre 
SCG e custos 

Concorda 
com a teoria 

Como a empresa tem um dos seus 
focos na gestão de custos, precisa 
garantir que o SCG seja capaz de 
captar essas nuanças e promover 
ações efetivas.  

Gomes & Salas (1999) 
Kaplan (1984) 

Existência de 
controles 
informais 

Concorda 
com a teoria 

Apesar de a empresa possuir um 
sistema de ERP eficaz, dificilmente 
conseguirá extinguir os controles 
informais, o cuidado é para que esses 
não gerem duplicidade de informação 
e retrabalho. 

Gomes (1997) 

Comunicação 
Contradiz 

parcialmente 
a teoria 

O canal de comunicação precisará ser 
repensado, para tentar atingir o nível 
operacional. 

Maciariello & Kirby (1994). 

Desenho do 
SCG 

Concorda 
com a teoria 

O desenho do SCG precisa auxiliar 
para que a elaboração da informação 
seja feita de forma mais ágil. 

Machado & Oliveira (2006). 

Aspectos 
humanos no 

SCG 

Contradiz 
parcialmente 

a teoria 

A empresa acaba focando os seus 
controles em aspectos relacionados à 
produção e financeiros, tendo menos 
atenção ao fator humano. 

Ansari (1977).  

Correlação entre 
estratégia e SCG 

Concorda 
parcialmente 
com a teoria 

O SCG foi desenhado conforme a 
estratégia, mas precisa de melhorias 
principalmente nos aspectos que 
tangem à elaboração da informação, 
precisa ser de forma mais rápida e 
precisa. 

Brouthers & Roozen (1999) 
Kald et al. (2000)   
Miles & Snow (1978) 

Fonte: dados da pesquisa.  
 

 

Pelo que se depreende da análise da Tabela 5, os resultados empíricos frente à 

literatura sobre SCG mostram resultados relacionados a: se o SCG é uma 

ferramenta para auxiliar na tomada de decisões; como é a relação entre SCG e 

custos; a existência de controles informais; como é a comunicação; o desenho do 

SCG; os aspectos humanos no SCG; e a correlação entre estratégia e SCG. 

 

Se se considerar o atual cenário da empresa, que está na fase de start up, pode-se 

dizer que existe o esforço da atual diretoria para que realmente esse conceito seja 

aplicado. Esse esforço vem em consonância com o amadurecimento da empresa e 

também dos processos. Uma observação da pesquisadora é que são pouquíssimas 
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as pessoas que entendem o conceito de SCG, até confundem e entendem como 

sendo o sistema operacional ligado à área de informática, que também faz parte do 

SCG. Mas o SCG é um sistema muito mais robusto, que será abordado em mais 

detalhes a seguir, com base na coleta de dados na empresa Sigma. 

 

Tendo que uma das premissas do SCG é auxiliar a avaliação de desempenho, na 

Tabela 6 visualiza-se como esse assunto foi abordado na literatura e confrontar com 

o que foi encontrado na pesquisa. 
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Tabela 6 
 
Análise dos achados empíricos frente à literatura sobre avaliação de desempenho 

Resultados Situação atual 
Oportunidades de melhoria frente 
às práticas indicadas pela teoria 

Marco teórico 

Sistema de 
avaliação de 
desempenho 

Concorda 
parcialmente 

A metodologia utilizada para 
acompanhamento de resultado está 
abordada dentro do TQM e a partir 
dos indicadores financeiros 
divulgados nas demonstrações e 
relatórios padrões. 

Kaplan (1984)  
Kaplan & Norton (1992; 
1993; 1996; 2001) 

Desempenho 
estratégico 

Concorda 
parcialmente 

A única ferramenta formal 
encontrada é o planejamento 
estratégico, que é base para o 
orçamento do ano seguinte. 

Kaplan (1984) 
Kaplan & Norton (1992; 
1993; 1996; 2001) 

Desempenho 
operacional 

 

Concorda 
parcialmente 

O desempenho operacional é 
medido e acompanhado a partir do 
TQM e quadros de aviso nas áreas 
produtivas 

Kaplan (1984) 
Kaplan & Norton (1992; 
1993; 1996; 2001) 

Desempenho 
financeiro 

 

Concorda 
parcialmente 

O desempenho financeiro é medido 
e acompanhado por meio do TQM e 
das demonstrações contábeis e 
padrões da empresa. 

Kaplan (1984) 
Kaplan & Norton (1992; 
1993; 1996; 2001) 

Negócios e 
clientes 

 

Concorda 
parcialmente 

O desempenho dos negócios é 
acompanhado principalmente por 
relatórios contábeis e o nível de 
satisfação dos clientes medido nos 
relatórios emitidos pelas empresas 
subsidiárias. 

 
Kaplan (1984) 
Kaplan & Norton (1992; 
1993; 1996; 2001) 
 
 

Processos 
internos 

 

Contradiz 
parcialmente 

Os processos são revisados, mas 
não existe acompanhamento formal. 

Kaplan (1984) 
Kaplan & Norton (1992; 
1993; 1996; 2001) 

Aprendizagem e 
inovação 

 

Contradiz 
completamente 

A única evidência encontrada são 
as listas de presença dos 
treinamentos. 

Kaplan (1984) 
Kaplan & Norton (1992; 
1993; 1996; 2001) 
 

Processos-chave 
de negócios 

 

Concorda com 
a teoria 

A empresa possui bem-definidos 
quais são seus processos-chave: 
segurança, produção e qualidade. 

Gomes & Salas (1999) 

Acompanhamento 
das metas e 

objetivos 

Concorda com 
a teoria 

O acompanhamento, análise de 
desvios das metas e objetivos 
precisa ser mais efetivo, não basta 
apenas indicar as variações, ações 
são necessárias para permitir o 
alcance das metas e objetivos. 

Anthony (1965)  
Gomes & Salas (1999) 
Merchant (1985) 

Escolha de 
indicadores 

Concorda com 
a teoria 

A empresa fez uma escolha 
adequada de seus indicadores, mas 
precisa aprimorar a gestão sobre 
eles. 

Kald et al. (2000) 
Gomes & Salas (1999) 
 

   Fonte: dados da pesquisa.  
 



 

 
 

112
 

A Tabela 6 demonstra aspectos empíricos frente à literatura sobre avaliação de 

desempenho, tais como: sistema de avaliação de desempenho, desempenho 

estratégico, desempenho operacional, desempenho financeiro, negócios e clientes, 

processos internos, aprendizagem e inovação, processos-chave de negócios, 

acompanhamento das metas e objetivos, escolha de indicadores. 

 

Pela fase operacional em que a empresa Sigma se encontra não se consegue 

concluir que existe uma ferramenta formal e uma metodologia unificada de avaliação 

de desempenho, tampouco de definição de indicadores. 

 

Conforme o empregado 28: 

 

Na empresa Sigma todos os indicadores são acompanhados pela ferramenta 
TQM, que está em fase de adequações e redefinição de indicadores. No TQM 
são acompanhados desde os tradicionais indicadores financeiros de 
rentabilidade, bem como os indicadores de produção. É uma ferramenta 
simples, que pretende ser prática e objetiva (Empregado 28 do nível 
operacional que atua na área de gestão de qualidade). 

 

No tocante aos indicadores financeiros, existem fortes evidências de que são 

acompanhados mensalmente, segundo depoimento de um entrevistado: 

 

Todos os meses é informado dentro do sistema da empresa Beta as 
demonstrações financeiras da empresa Sigma, relatórios como: detalhamento 
de vendas, por cliente e tipo de produto, demonstração financeira de 
resultado, balanço patrimonial, sempre em uma perspectiva do ano completo, 
resultado real até o mesmo corrente e meses subsequentes na visão da 
revisão do orçamento mais recente. Adicionalmente é elaborado pelo 
departamento de reporting um resumo que é chamado de “one page monthly 
result”, onde  são apresentados desde indicadores de produção, financeiros e 
de segurança, sempre analisando o resultado mês e acumulado no ano 
versus o que estava previsto na última revisão do orçamento (Empregado 1 
do nível estratégico que atua na área financeira).   
 

A empresa Sigma possui um sistema de automação moderno e capaz de fornecer 

informações on-line sobre o processo produtivo: 
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Ao longo de cada linha produtiva, existem televisores mostrando em tempo 
real os números dos indicadores de produção, por máquina, turno e até 
operadores. Existe uma riqueza de detalhes, dados relacionados a 
temperatura, alimentação, umidade, composição química, nível de 
impureza/contaminantes e tantos outros. Essas informações servem para o 
acompanhamento da produção e, se for necessário, até mesmo paralisar o 
processo caso esteja incorreto e precisar de ajustes. Além dos televisores, 
qualquer funcionário pode visualizar esses indicadores através do painel de 
gestão de à vista disponível em toda a empresa (Empregado 17 do nível 
operacional que atua na área de automação).   

 

Diante do exposto, além dos dados observados e coletados, acredita-se que a 

empresa Sigma esteja no caminho adequado para fazer com que suas estratégias 

sejam transformadas em ações que possibilitem o alcance das metas e objetivos. 

Para isso, conta com o suporte do seu SCG e também de um acompanhamento 

efetivo, divulgação de resultados, procurando aprimorar-se cada vez mais. 

 

4.2.1 Análise das variáveis relacionadas à JV 

 

Ao analisar o contexto em que está inserida uma JV, repleto de inúmeras 

particularidades, decidiu-se tratar em um capítulo separado, em mais detalhes, as 

variáveis encontradas em algumas publicações específicas sobre o tema estratégia 

e SCG em JV, como pode ser observado na Tabela 7. 
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Tabela 7 
 
Análise dos achados empíricos frente à literatura sobre JV 

Variável Situação atual Resultado Marco teórico 

Tecnologia 
Contradiz a 

teoria 
Os fatores não impactaram na 
constituição da JV 

Chalos & Connor (2004) 
Geringer & Herbert (1989) 
Yan & Gray (1994). 

Cultura 
Concorda com a 

teoria 
A cultura teve forte impacto no 
SCG da empresa 

Geringer & Herbert (1989) 
Legewie (2002) 

Dificuldade de 
definição de 

responsabilidade 

Concorda 
parcialmente  

No início da empresa foi 
dificuldade na definição das 
responsabilidades, mas 
atualmente o cenário encontra-
se estabilizado. 

Geringer & Herbert (1989) 
Yan & Gray (1994) 

Fatores que 
motivaram a 

formação de JV 

Concorda 
parcialmente 
com a teoria 

Alguns fatores como sinergia e a 
formação de alianças 
estratégias foram identificados 
como fatores que motivaram a 
JV 

Caglio & Ditillo (2008) 
Koh & Venkatraman (1991). 

Aprendizagem 
Contradiz a 

teoria 

A questão de aprendizagem não 
foi fator para a constituição da 
JV 

Lane et al. (2001) 
Makhija & Ganesh (1997). 

Criação de valor 
Contradiz a 

teoria 

Não existem dados que 
confirmam se houve ou não 
valorização das ações 

Mohanram & Nanda (1998). 

Acordo formal 
Concorda 

parcialmente 
com a teoria 

No SCG não existe prevalência 
somente de uma empresa 

Groot & Merchant (2000) 
Luo (2002). 

Comunicação 
Concorda 

parcialmente 
com a teoria 

A comunicação mostrou-se um 
ponto negativo, precisando de 
melhorias 

Legewie (2002) 

Padronização 
Contradiz a 

teoria 
Não foram encontradas 
evidências  

Chalos & Connor (2004)  
Kamminga & Kooistra (2007)

Fonte: dados da pesquisa.  
 

Na Tabela 7 foram especificados os achados empíricos relacionados à literatura 

sobre JV, destacando-se: tecnologia; cultura; dificuldade de definição de 

responsabilidade; fatores que motivaram a formação de JV; aprendizagem; criação 

de valor; acordo formal; comunicação e padronização. 

 

Ao indagar os entrevistados sobre os fatores que motivaram a formação da JV entre 

a empresa Alpha e Beta, houve confirmação parcial da base teórica descrita por 

Caglio & Ditillo (2008) e Koh & Venkatraman (1991). Ao longo das respostas à 

entrevistas, nesse caso exclusivamente com os respondentes do nível estratégico, 

pôde-se certificar que as duas empresas se uniram a fim de promover sinergia, 

expansão da sua capacidade produtiva e formação de alianças estratégicas. Essas 
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observações contradizem a teoria, pois não foi observado que a CN foi realizada a 

fim de buscar aprendizagem, como obtido por Lane et al. (2001) e Makhija & Ganesh 

(1997), tampouco a padronização de processos relatados por Chalos & Connor 

(2004) e Kamminga & Kooistra (2007) nem a criação de valor, como demonstrado na 

pesquisa de Mohanram & Nanda (1998).  

 

Ainda ressaltando os aspectos da formação da JV, para que ocorra a união de duas 

empresas, é necessário um acordo formal com o estabelecimento de todas as 

regras que irão determinar aquele negócio. Groot & Merchant (2000) e Luo (2002) 

encontraram em sua pesquisa que a empresa que detinha o mais alto percentual 

detinha mais influência, o que contradiz com os fatos observados na empresa 

Sigma, pois as partes possuem o mesmo percentual. 

 

Em alguns estudos, como os desenvolvidos por Chalos & Connor (2004), Geringer & 

Herbert (1989) e Yan & Gray (1994), detectou-se que a empresa que detinha o 

maior conhecimento tecnológico, por conseqüência, detinha mais influência na 

empresa. Na empresa Sigma, a teoria contradiz a prática. O que se constatou nas 

respostas e observação é que existe uma similaridade de conhecimento tecnológico 

e que esse fator não interferiu na gestão da empresa. 

 

Já os fatores culturais impactaram no desenho do SCG da empresa Sigma, 

confirmam o que Geringer & Herbert (1989) e Legewie ( 2002) haviam descrito. Não 

existe prevalência de apenas uma cultura, mas a junção das culturas das duas 

empresas, agregadas à cultura do local e das pessoas que vieram para trabalhar 

naquela região; e hoje a empresa possui cultura própria. As questões culturais 

tiveram impacto também na definição das responsabilidades, principalmente no 

início da empresa, confirmando o que havia sido observado por Geringer & Herbert 

(1989) e Yan & Gray (1994). Cada empresa queria reforçar o seu ponto de vista ao 

longo da fase de start up, mas hoje se verifica que a empresa atingiu um nível e 

amadurecimento e que os gestores conseguem pensar com um objetivo comum. 

 

Como a cultura, a comunicação é um fator extremamente importante e que  impacta 

em muitos aspectos na empresa. Legewie (2002) relatou que fatores relacionados à 
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comunicação têm reflexo direto no negócio. O fato de duas empresas se unirem e 

possuírem línguas diferentes já dificulta o relacionamento. E como algumas JVs são 

formadas com países de linguagem não muito comum e que em muitos casos não 

falam inglês, cria-se mais uma barreira. Dessa forma, houve consonância entre a 

teoria e a prática. E para amenizar os impactos da língua estrangeira, a empresa 

Sigma disponibilizou significativo número de intérpretes, além de aulas de português 

para os estrangeiros. O fato é que os problemas de comunicação não estão 

relacionados somente à linguagem, mas também à comunicação, que é realizada 

principalmente do nível superior para o inferior. E a JV tem consciência disso e está 

adotando ações de melhoria para aprimorar a comunicação na empresa. 

 

De forma geral, nota-se que alguns fatores confirmam a base teórica, tais como o 

fato de a empresa possuir uma estratégia definida, elaborar o plano estratégico e 

possuir visão de longo prazo. O desenho do SCG fornece suporte à tomada de 

decisão e a empresa possui indicadores que são acompanhados, juntamente com o 

alcance de metas e objetivos. Há a tentativa de manter um canal de comunicação 

adequado. Em contrapartida, existem alguns pontos que contradizem a teoria 

mencionada ao longo do referencial teórico, tais como: o fato de a empresa não 

vender para o mercado externo implica que ela não tenha concorrência, que no SCG 

não haja fortes indicadores relacionados às relações humanas e aspectos 

qualitativos e que a comunicação precisava ser feita de forma mais eficaz. 

 

4.3 Discussão dos resultados e teste das premissas 

 

A partir da investigação empírica fundamentada em entrevistas formais, conversas 

informais, observação direta e análise documental, registrou-se que, na empresa 

analisada, tanto o desenho quanto o uso do SCG foram percebidos como 

mecanismos facilitadores da implementação das estratégias. No nível corporativo, 

esse sistema permitiu que as duas matrizes, mesmo sendo organizações com 

características bastante peculiares e que operam em contextos estratégicos 

diferentes, pudessem ter acompanhamento e monitoramento efetivos das políticas e 

diretrizes estratégicas estabelecidas. Efetivamente, a empresa Sigma operou 

segundo o que fora criada para fazer: o compartilhamento da produção entre Alpha 
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e Beta. Mais do que isso, o sistema apoiou a definição e o cumprimento das duas 

estratégias corporativas, a atuação da empresa, o nível de diversificação 

(concentração) exigido dentro do ramo de atividade da Sigma, as atividades 

propostas para ela, assim como a distribuição de recursos entre essas atividades, 

concordando com Anthony & Govindarajan (2002) e Jordão & Sousa (2013).  

 

No nível da unidade de negócios, percebeu-se a importância do desenho e uso do 

SGC para embasar o alcance dos objetivos e missões básicas da JV, como o 

crescimento, a manutenção ou a extração de recursos nos diferentes negócios em 

que ela opera. Além disso, a implementação do SCG apoiou e estimulou que a 

Sigma conseguisse algumas vantagens competitivas genéricas advindas de custos 

ou da capacidade de diferenciação, concordando, em parte, e ampliando as 

premissas de Anthony & Govindarajan (2002) e os achados de Jordão & Sousa 

(2013). Isso porque o SCG estimulou e ampliou a implementação estratégica na JV, 

ajudando a gerar informações para análise do mercado e da concorrência, das 

cadeias produtivas e de suprimentos, das formas de expansão, das necessidades 

dos principais clientes, indicando alternativas que poderiam ser mais adequadas 

para permitir a expansão dos negócios. Mais que isso, o desenho e a implantação 

do SCG facilitaram a visualização das prioridades estabelecidas para tarefas, dos 

fatores-chave de sucesso, das habilidades, perspectivas e comportamentos 

esperados na joint venture cogerenciada.  

 

Não obstante, registra-se que a triangulação das informações entre as diferentes 

fontes de evidência revelou falhas no planejamento estratégico no nível corporativo 

e na comunicação dos objetivos entre as matrizes e na subsidiária – o que impactou 

significativamente de modo negativo na contribuição potencial do SCG para 

implementação estratégica, tanto em nível corporativo, quanto da unidade de 

negócios. Uma síntese dos principais resultados sobre o papel do desenho e uso do 

SCG como facilitadores da implementação das estratégias corporativas das matrizes 

e de negócios da subsidiária pode ser encontrada na Tabela 8. 
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Tabela 8 
 
Análise do desenho e uso do sistema de controle como facilitadores da 
implementação das estratégias corporativas das matrizes e de negócios da 
subsidiária em uma multinacional do setor industrial  

O desenho e uso do sistema de controle de controle são facilitadores da implementação 
das estratégias corporativas das matrizes e de negócios da subsidiária em uma 

multinacional do setor industrial  

Resultados de estudos realizados 
anteriormente 

Resultado deste 
estudo 

Marco teórico 

Definição de metas e políticas Concorda totalmente 

Anthony & Govindajaran (2002) 
Cinquini & Tenucci (2008) 
Herah (2006) 
Mintzberg (1987a; 1987b) 

Cumprimento das metas 
corporativas 

Concorda parcialmente 
Martinewisk & Gomes (2000) 
Simons (1990) 

Alinhamento entre estratégia e SCG Concorda totalmente 
Dyment (1987) 
Knandwalla (1972) 
Miles & Snow (1978) 

Impactos culturais Concorda totalmente Anthony & Govindajaran (2002)  

Utilização do SCG como ferramenta 
para implementação da estratégia 

Concorda totalmente Gomes & Salas (1999) 

Aumento da criação de empresas a 
partir de JV 

Concorda totalmente 
Caker & Siverbob (2011) 
 Freitas et al. (2008) 
Groot & Merchant (2000) 

Envolvimento de toda a empresa Concorda totalmente 
Malmi & Brown (2008) 
Kald et al. (2000) 

Controle de custos Concorda totalmente 
Anthony & Govindajaran (2002) 
Porter (1980a; 1980b) 
Tavares (2007) 

Satisfação do cliente Concorda totalmente 
Porter (1980a; 1980b) 
Tavares (2007) 

Criação de controles informais Concorda totalmente 
Flamholtz (1983) 
Gomes & Salas (1999) 
Otley (1980) 

Escolha de variáveis adequadas Concorda totalmente  Kald et al. (2000) 

Motivação para formar uma JV Concorda parcialmente 
Chalos & Connor (2004) 
Koh & Venkatraman (1991) 
Legewie (2002) 

 

 

Depreende-se, da avaliação da Tabela 8, que o SGC teve papel importante para que 

as empresas (matrizes e subsidiária) fossem mais competitivas e tivessem mais 

chances de obter mais lucratividade e geração de valor para o negócio, 

corroborando parcialmente os achados de Jordão & Souza (2013), Melo (2014) e 

Jordão et al. (2016), pois os problemas na formulação e comunicação estratégica 

reduziram essa contribuição do SCG. Além disso, falhas no desenho inicial do SCG 

Fonte: elaborada pela pesquisadora. 
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estabelecido e na gestão da JV, na distribuição dos resultados, na avaliação de 

desempenho e no controle dos processos reduziram o potencial de geração de valor 

do negócio. Sem embargo, os achados mostraram que uma das formas de facilitar o 

processo decisório e a implementação estratégica, na Sigma, consistiu no 

estabelecimento de um SCG apropriado (com reformulação e adequação do 

desenho inicial), colaborando também para o comprometimento e a motivação 

organizacional, conforme constatado por Jordão et al. (2014) e Jordão et al. (2016). 

Assim, inferiu-se, em parte, que nessa JV entre empresas multinacionais o SCG 

vinculava-se com as estratégias corporativas e de negócios, tanto para alavancar os 

resultados, alcançar objetivos e metas, em linha com Simons (1990), quanto para 

incrementar a competitividade e estimular mais retorno aos acionistas. 

 

Conforme mencionado por Anthony & Govindajaran (2002), Cinquini & Tenucci 

(2008), Herath (2007) e Mintzberg (1987a; 1987b), embora fosse extremamente 

importante que a empresa Sigma tivesse definido suas metas e políticas desde o 

início de sua operação, isso não aconteceu. O que se percebeu foi que a empresa 

estava um “pouco perdida” sobre assuntos relacionados à estratégia. 

 

Os respondentes acreditam que isso seja um processo normal na fase de start up. 

Em meados de 2016, no entanto, após a realização das entrevistas, da observação 

direta da realidade e com base na análise documental, foi possível constatar que a 

empresa Sigma já tem definidas quais são as metas e objetivos e que também 

possui um planejamento formalizado alinhado à estratégia corporativa das empresas 

Alpha e Beta. Com isso, pode confirmar a teoria preconizada por Martinewisk & 

Gomes (2000) e Simons (1990). 

 

Na constituição da empresa Sigma, a partir de uma JV, as empresas-mãe se uniram 

em busca de sinergias, redução de custos e expansão de capacidade produtiva, 

confirmando os relatos de Chalos & Connor (2004), Koh & Venkatraman (1991) e 

Legewie (2002) em suas pesquisas. No caso da empresa Sigma, também se 

abstraiu forte reflexo de questões culturais sobre a estratégia e o SCG (com reflexos 

na avaliação de desempenho estratégico e operacional), já que a empresa foi 

formada por duas matrizes de países e culturas organizacionais diferentes. Além 
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disso, houve o encontro dessas duas culturas com a cultura brasileira. Nesse 

sentido, o desenho formal e informal do SCG teve que ser repensado mais de uma 

vez para potencializar os benefícios da mescla cultural em associações 

empresariais, concordando com Barros (2003) e Jordão et al. (2009).  

 

Finalmente, o fato de a JV na empresa ter se iniciado desde a fase de start up 

ocasionou algumas implicações na implementação estratégica e no desenho e uso 

do SCG – que ainda não está completamente definido, pois vai sofrendo 

adequações ao longo do desenvolvimento das atividades da empresa. Essas 

adequações referem-se às necessidades dos gestores de acompanharem e 

inserirem no SCG alguns indicadores de desempenho específicos.  

 

As informações obtidas ao longo da pesquisa na empresa Sigma permitiram 

apreender que, mesmo se tratando de um contexto bem específico, ou seja, JV em 

fase de start up, o SCG auxiliou na implementação das estratégias corporativas das 

matrizes e de negócios da subsidiária em uma multinacional do setor industrial. Esse 

alinhamento entre o SCG e a implementação das estratégias coincide com o 

preconizado por Dyment (1987), Knandwalla (1972) e Miles & Snow (1978). 

Registra-se que esse processo ainda está sendo aperfeiçoado, devido à empresa já 

ter passado por diversas fases desde a decisão da criação da JV, como a fase de 

testes, de comissionamento, entre outras.  

 

Os respondentes acreditam que agora a empresa está em fase de mais 

amadurecimento de seus sistemas e processos. A triangulação entre as diferentes 

fontes de evidências permitiu observar que existem inúmeras ações que comprovam 

o esforço da empresa em alcançar os resultados prometidos aos acionistas, 

procurando atender às expectativas dos stakeholders internos e externos, 

produzindo com segurança qualidade e baixo custo. 

 

Tomados em conjunto, esses resultados permitem afirmar que a primeira premissa 

foi confirmada integralmente e que o desenho e uso do SCG foram, de fato, 

mecanismos facilitadores da implementação das estratégias corporativas das 

matrizes e de negócios da subsidiária em uma multinacional do setor industrial. 
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Ao analisar se o desenho e uso do SCG proporcionam suporte à avaliação de 

desempenho estratégico e operacional na empresa Sigma, percebeu-se que o SCG 

está auxiliando na avaliação do desempenho estratégico e operacional da JV em 

tela, conforme descrito na Tabela 9.  

 

Na empresa Sigma, os processos-chave de negócios, em linha com a base teórica 

apresentada por Kald et al. (2000), são  avaliados e acompanhados mensalmente 

por meio de indicadores de desempenho. A análise documental revelou que os 

principais processos referem-se a: qualidade, vendas e produção. Sobre esses 

fatores, considerados críticos, há mecanismos de controle formais, como controles 

de produção, controle de custos, controle de qualidade, entre outros. Alguns outros 

processos de controle são menos estruturados e mais informais (controles ad hoc), 

como os controles sobre vendas.  

 

Confirmando e ampliando Porter (1980a; 1980b) e Tavares (2007), os depoimentos 

indicam que a empresa, mesmo não tendo contato direto com os clientes finais das 

matrizes, demonstra expressiva preocupação com a satisfação dos mesmos, 

estabelecendo, inclusive, contato direto com eles por intermédio de seus 

representantes de vendas. Além de macroprocessos-chave, cada área possui 

indicadores para avaliar o desdobramento interno desses, evidenciando a 

participação de todos da empresa no alcance das metas estabelecidas. Há 

concordância com o proposto por Kald et al. (2000) e Malmi & Brown (2008), que 

argumentam que a gestão de uma empresa deve ser realizada com a participação 

de todos, iniciando pelos cargos estratégicos da empresa.  

 

O conjunto dos depoimentos das pessoas que trabalham na empresa desde o início 

de sua estruturação sublinha que, para cada fase da empresa, houve uma pessoa 

representando o diretor-geral. Essa pessoa tinha a missão de estimular a realização 

dos objetivos e metas e minimizar os impactos negativos nos fatores-críticos de 

sucesso, seja impulsionando as atividades produtivas, promovendo melhorias na 

gestão dos recursos (materiais, humanos, financeiros, tecnológicos e produtivos) ou, 

ainda, impulsionando o alcance dos resultados estabelecidos no plano estratégico.  
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Cabe mencionar que, mesmo a empresa utilizando um sistema ERP, foram 

encontrados alguns mecanismos de controle informais, corroborando os achados de 

Flamholtz (1983), Gomes & Salas (1999), Jordão et al. (2014) e Otley (1980). Além 

de controles sobre o clima organizacional, variáveis culturais, satisfação de clientes, 

funcionários e outros stakeholders, esses autores citam avaliações informais (não 

estruturadas) desses aspectos. Mais que isso, alguns entrevistados revelaram que, 

para atender a algumas demandas específicas, eles criam controles paralelos. Há, 

inclusive, o risco de se criar relatórios paralelos, podendo haver duplicidade de 

informação e perda de tempo, mas os respondentes entendem que isso potencializa 

o acompanhamento mais próximo do desempenho de algumas questões críticas e 

que carecem de monitoramento mais próximo. 

  

Tabela 9 
 
Modelo de análise do desenho e uso do sistema de controle gerencial como suporte 
à avaliação de desempenho estratégico e operacional na empresa estudada 

O desenho e uso do sistema de controle gerencial dão suporte à avaliação de desempenho  
estratégico e operacional na empresa estudada 

Resultados de estudos realizados 
anteriormente 

Resultado deste estudo Marco teórico 

Desenvolvimento sustentável do 
negócio, visão de curto, médio e 

longo prazo 
Concorda totalmente 

Barroso & Didio (2009) 
Chandler (1962) 
Maciariello & Kirby (1994) 

Fornecer informações Concorda totalmente 

Brouthers & Roozen (1999) 
Barroso & Didio (2009) 
Chandler (1962) 
Horngren et al. (2004) 
Johnson (1994) 

Definição de indicadores Concorda totalmente 
Gomes & Salas (1999) 
Peijhan (2007) 

Avaliação de resultado Concorda totalmente 
Anthony (1965) 
Gomes & Salas (1999) 

Acompanhamento de realizados 
contra planejado 

Concorda totalmente Gomes & Salas (1999) 

Avaliação de funcionários Concorda parcialmente 
Gomes & Salas (1999) 
Vancil (1979) 

Sistema operacional, inclusive ERP, 
que atenda às necessidades do 

negócio 
Concorda totalmente 

Davila & Foster (2005) 
Legewie (2002) 
Machado & Oliveira (2006) 
Stede (2003) 

 

O conjunto dos depoimentos indicou que a empresa Sigma busca o 

desenvolvimento sustentável do negócio, com perspectivas de curto, médio e longo 

prazo para os negócios, de acordo com os pressupostos de Barroso & Didio (2009), 

Chandler (1962) e Maciariello & Kirby (1994). 
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A triangulação entre as entrevistas formais, conversas informais, observação direta e 

análise documental revelou que, em linha com Barroso & Didio (2009), Brouthers & 

Roozen (1999), Chandler (1962), Horngren et al. (2004) e Johnson (1994), o SCG é 

um instrumento utilizado como fonte de informações para a avaliação de 

desempenho de toda a empresa - desde as mais simples às mais complexas.  

 

Conforme ficou evidente nas respostas obtidas de alguns entrevistados do nível 

estratégico, o SCG da empresa Sigma é eficaz e auxilia os gestores nas tomadas de 

decisão. Entretanto, foram encontradas fortes evidências de que o SCG não era 

bem estruturado, tendo se iniciado de maneira rudimentar. Na medida em que foi se 

sofisticando, a implementação do SCG sofreu fortes resistências, pois os gestores 

tiveram dificuldade em fazer com que as pessoas entendessem que a empresa já 

não era mais um projeto, mas, sim, uma fábrica em operação. A esse respeito, 

Martinewisk & Gomes (2000) preceituam que com o crescimento das operações e da 

complexidade administrativa surge a necessidade da adoção de novos e mais 

sofisticados sistemas de controle. 

 

Os executivos relatam que isso não foi tarefa fácil, pois anteriormente existia 

ausência de controle – já que tudo era considerado ativo fixo. Com o passar do 

tempo e com o surgimento das primeiras versões do SCG, logo no início do 

processo de start up, o controle sobre custos, despesas, produtividade e qualidade 

começou a ser mais intenso, exigindo que, aos poucos, se formasse uma cultura de 

controle orientada para resultados, a fim de garantir retorno aos investidores. 

 

Durante as entrevistas e a análise documental, ficou evidente que a empresa Sigma 

tem em suas práticas a avaliação do resultado mensal, acumulado e também de 

readequação dos planos, sempre que necessário. Assim, além de fornecer 

informações, proporciona a avaliação de resultado conforme indica na literatura (e.g. 

Anthony, 1965; Gomes & Salas, 1999). A análise documental revelou que a equipe 

de controladoria foi umas das últimas equipes a serem formadas. O que existia era o 

controle apenas da parte de investimentos, mas conforme o projeto foi chegando ao 

final, apresentando sinais de que a empresa iria começar a produção, foram sendo 

criados controles sobre a parte operacional e incrementados os controles 
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financeiros. Após algumas mudanças e adequações, os resultados indicam que, nos 

dias de hoje, a empresa tem como rotina efetuar a análise dos resultados, 

comparando os números realizados com os projetados, como recomendam Gomes 

& Salas (1999). 

 

A partir dos indicadores de desempenho, cada um dos setores da empresa já podem 

visualizar, de forma mais prática, os seus resultados. Por isso, a escolha dos 

indicadores que serão acompanhados pela empresa Sigma é algo considerado 

estratégico na visão dos respondentes, conforme preconizam Peijhan (2007) e 

Gomes & Salas (1999). A empresa Sigma mapeou os seus indicadores e utiliza, 

recentemente, a ferramenta TQM para gerenciá-los, consolidando-os por meio de 

um sistema integrado de gestão. Em conjunto, as informações daí derivadas 

permitem a análise dos desvios, elaboração de planos de ação e ações de melhoria 

para que potenciais erros não ocorram novamente, corroborando os achados de 

Jordão et al. (2009). Segundo informações obtidas no momento da entrevista com 

uma pessoa da área de sistema integrado de gestão, a ferramenta TQM está em 

fase de adequações, para refletir, de forma mais adequada, os resultados e as 

estratégias na fase atual da empresa. 

 

Durante a pesquisa, abstraiu-se das entrevistas que existe uma forma de avaliar o 

desempenho dos funcionários por meio de uma ferramenta específica advinda de 

uma das matrizes, como reportado nas pesquisas de Gomes & Salas (1999) e Vancil 

(1979). No entanto, os depoentes acreditam que ainda existe espaço para melhoria 

nesse quesito, como também no acompanhamento de indicadores qualitativos de 

desempenho – que ainda são quase inexistentes na empresa. 

 

Os resultados observados na empresa Sigma indicam que, tanto o SCG como o 

ERP, inicialmente, foram copiados de uma das empresas-mãe, que já possuía 

operações no Brasil. Esse sistema foi se modificando e sofrendo adequações até se 

chegar ao formato atual – que atende às necessidades, mas ainda opera com 

limitações, fazendo com que surjam inúmeros relatórios elaborados de maneira 

manual. Ainda são utilizadas planilhas de Excel para formatação dos dados, em vez 

do ERP, prejudicando a análise condensada dos dados e aumentando o risco de as 
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informações possuírem erros, pois não são feitas de forma automática, além de 

gerar retrabalho. Nesse sentido, o SCG tem eficácia relativa, pois a empresa 

necessita que seus sistemas operacionais, inclusive ERP, atendam às necessidades 

de seu negócio (Davila & Foster, 2005; Legewie, 2002; Machado & Oliveira, 2006; 

Stede, 2003). 

 

Tomados em conjunto, os resultados triangulados permitem afirmar que a segunda 

premissa também foi confirmada, pois o desenho e o uso do SCG embasam a 

avaliação de desempenho estratégico e operacional na empresa estudada, 

corroborando e ampliando os achados de estudos anteriores. Uma síntese do teste 

das premissas pode ser consultada na Tabela 10. 

 

Tabela 10 
 
Síntese das premissas de pesquisa, resultados e implicações   

Premissa Resultado Implicações Teórico-empíricas 
(i) o desenho e o uso do sistema 
de controle gerencial são 
facilitadores da implementação 
das estratégias corporativas das 
matrizes e da estratégia de 
negócios em uma multinacional do 
setor industrial. 

Confirmada 
integralmente 

Houve evolução na gestão dos elementos 
constituintes do SCG da empresa e melhoria na 
gestão estratégica desses elementos. Tal gestão 
potencializa a implementação das estratégias 
(que ainda carecem de melhor sistematização e 
comunicação), a melhoria no desempenho e a 
geração de valor. 

(ii) o desenho e uso do sistema de 
controle gerencial dão suporte à 
avaliação de desempenho 
estratégico e operacional na joint 
venture analisada. 

Confirmada 
integralmente 

Houve evolução no processo de controle na JV 
ao longo do tempo, em relação ao que havia na 
fase de star up. Nos dias de hoje, as 
informações, conhecimentos e experiências 
anteriores começam a ser inseridas e 
assimiladas pelo SCG, podendo servir de 
benchmarking competitivo para outras empresas 
dos grupos controladores, inclusive melhorando 
as chances de sucesso de novas CNs. 

Fonte: elaborada pela autora com dados da pesquisa. 
 

No caso da empresa Sigma e, consequentemente, das empresas Alpha e Beta, a 

estratégia das empresas para a JV é aumentar a capacidade de produção, sinergia, 

melhorando a qualidade dos produtos a custos mais baixos. Ao longo da pesquisa, 

identificou-se grande divergência de opiniões entre os funcionários do nível 

estratégico e operacional quanto ao conhecimento de como a empresa Sigma trata o 

assunto estratégia no seu dia a dia.  
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Para os funcionários do nível estratégico está muito mais clara qual a estratégia da 

empresa, como o plano estratégico é elaborado, qual o papel de cada um dos 

setores na elaboração desses planos e, principalmente, como cada executivo pode 

colaborar para alcançar as metas propostas, seja em curto, médio ou longo prazos. 

Em contrapartida, os funcionários do nível operacional desconhecem ou têm pouco 

conhecimento da estratégia da empresa, percebendo que essa é uma informação 

restrita ou divulgada de maneira inadequada. Isso contraria o que  vários autores 

defendem – que a estratégia da empresa seja amplamente divulgada, pois faz parte 

da gestão da empresa, estimulando que as metas sejam alcançadas e que haja 

mais engajamento dos funcionários de todos os níveis. 

 

A triangulação entre os resultados permitiu verificar que, para que a estratégia da 

empresa seja alcançada, mensurada e acompanhada, é necessária uma ferramenta, 

como o SCG, que potencialize o alcance dos resultados por meio de ações efetivas. 

Como a empresa Sigma é uma JV internacional, isso implica inúmeras 

características que impactam na estratégia e no SCG, tais como: pelo fato de a 

empresa estar em fase de start up, o desenho do SCG ainda sofre mudanças; esse 

sistema precisou se adequar na fase operacional da empresa; o desenho do SCG 

sofreu grande impacto cultural das duas empresas, que precisaram alinhar as ideias 

e definir um desenho que fosse adequado a ambas e à nova subsidiária. Além disso, 

existe um alinhamento dos processos-chave, que foram desdobrados e 

transformados em indicadores (acompanhados por meio do SCG).  

 

O conceito de controle para a grande maioria das pessoas do nível operacional está 

atrelado ao sistema de informática e não a um sistema de gestão que auxilia no 

acompanhamento e alcance de metas. De forma adversa, os funcionários do nível 

estratégico conhecem e reconhecem o beneficio do SCG como ferramenta 

estratégica para acompanhamento das metas da empresa, oferecendo-lhes uma 

visão multidimensional da organização.  

 

Outro ponto observado ao longo da pesquisa e que está intimamente relacionado ao 

SCG é a avaliação de desempenho. O que se pode relatar sobre esse recurso na 

empresa é que, estando em fase de start up e ainda não tendo todos os processos 
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mapeados e definidos, existe dificuldade na estruturação de uma metodologia de 

avaliação de desempenho que possa auxiliar nessa tarefa, como, por exemplo, o 

BSC. A avaliação de desempenho na empresa ainda está muito atrelada ao 

acompanhamento de indicadores financeiros, tais como: montante de receita líquida, 

custos de produção, margem operacional, despesas administrativas e lucro líquido. 

Soma-se a isso a preocupação em acompanhar os indicadores operacionais: volume 

de produção, número de paradas, eficiência/ ineficiência, desperdício, qualidade, 

número de manutenções corretivas e preditivas, além de outros indicadores, a partir 

do TQM.  

 

O TQM seria a ferramenta utilizada para consolidar todos os indicadores da 

empresa, mas, como identificado na pesquisa, o instrumento está sendo remodelado 

e em breve voltará a ser utilizado de maneira mais ampla. De forma discreta, há um 

volume muito reduzido de indicadores relacionados à parte humana, especialmente 

sobre o capital intelectual da empresa, ao nível geral de satisfação de funcionários, 

aos treinamentos, benefícios e outros. Outro ponto de observação é que, como a 

empresa Sigma não vende diretamente para o mercado e sim para as próprias 

matrizes (que são sócias), fica sob a responsabilidade dessas empresas 

acompanhar os indicadores relacionados a clientes. Contudo, a empresa não mede 

diretamente o nível de satisfação dos clientes.  

 

Para o nível estratégico da empresa, a avaliação de desempenho está muito mais 

ligada aos resultados do negócio, volume de produção, qualidade, redução de 

custos, eficiência, atraso nas entregas, gastos com despesas administrativas e 

outros aspectos que a empresa considera importantes. Por outro lado, os 

funcionários do nível operacional têm a avaliação de desempenho muito mais 

atrelada ao seu desempenho individual no alcance de metas do que do negócio 

como um todo. 

 

Ao realizarmos a triangulação entre as percepções dos diversos grupos de 

respondentes, o contraste entre eles ficou evidente. Principalmente nos assuntos 

relacionados à estratégia, tanto na parte de formulação, como de conhecimento e 

divulgação dos objetivos e resultados, como também nos aspectos relacionados ao 
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SCG – sobre como esse sistema pode auxiliar a empresa, além da percepção sobre 

avaliação de desempenho. 

 

Quando foram analisadas as visões das pessoas do nível estratégico, observou-se 

que essas pessoas são mais conscientes do seu papel perante a organização, 

possuindo visão ampla da mesma. Seu conhecimento não se resume apenas ao seu 

departamento, mas à totalidade. Além de terem a consciência do papel de líderes, 

eles percebem uns aos outros como exemplos capazes de influenciar positivamente 

a equipe para auxiliarem a empresa no alcance dos resultados. 

 

Quanto à visão das pessoas do nível tático, a análise revelou que, apesar de as 

pessoas terem cargo de média gestão, em alguns casos há falta de autonomia, 

sendo esta reconhecida como um fator desmotivador. Elas entendem que isso 

impede a alavancagem profissional e dos processos, mas acreditam que esses 

fatores sejam reflexos do nível de amadurecimento da empresa e que, no futuro, 

haverá mais clareza na definição de autoridade e responsabilidade.  

 

No nível operacional, a visão das pessoas do nível operacional mostrou que elas 

estão muito ligadas à execução de suas atividades específicas e que não 

conseguem ou não têm interesse em entender melhor o negócio como um todo. Elas 

entendem que a empresa estimula e encoraja, parcialmente, os funcionários na 

busca de conhecimentos, mas nem sempre recebe resultado positivo. A 

triangulação, porém, demonstrou que ainda existe resistência dos funcionários a 

participarem de treinamentos não atrelados à parte técnica. 

 

Ao comparar as visões desses três níveis, foram constatadas similitudes em relação 

à avaliação de desempenho – que pode tanto medir os resultados do negócio, como 

também individuais, sendo registradas divergências em relação ao alcance da 

estratégia nos diversos níveis da empresa e do papel do SCG nesse processo. 

 

Feita a triangulação entre as percepções (formais e informais) dos diversos grupos 

de respondentes com a análise documental e as observações diretas, obteve-se que 

a empresa possui pontos fortes relacionados à gestão, principalmente no que diz 
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respeito ao acompanhamento de indicadores de resultados, com destaque para 

aqueles relacionados a segurança, produção, qualidade e custos. Do contrário, 

verificou-se que ainda existem alguns ajustes necessários para aprimorar tanto a 

avaliação de desempenho, quanto a divulgação e assimilação do conceito de 

estratégia. 

 

A triangulação entre os diferentes resultados indica também que a empresa 

analisada, pela sua característica de ser uma JV multinacional do setor metalúrgico 

em fase de start up, tem em sua estrutura organizacional uma estratégia muito bem-

definida e um SCG que auxilia e facilita a implementação das estratégias. Além dos 

pontos já mencionados anteriormente, constatou-se que o SCG da empresa Sigma 

não apenas se mostrou uma importante ferramenta ao longo do processo decisório, 

mas no controle tático e operacional; na alocação adequada de recursos financeiros, 

produtivos, humanos, logísticos e da cadeia de suprimentos; como também na 

integração entre setores e na formação de um conceito de unidade organizacional – 

principalmente na fase de start up. Adicionalmente, ficou claro na pesquisa de 

campo o quanto fatores como a cultura, gestão e definição de prioridades impactam 

no SCG. E também que essa ferramenta proporciona contribuições reais para o 

estabelecimento de uma avaliação de desempenho financeiro e operacional. 

 

O estudo de caso permitiu ainda evidenciar que alguns setores e níveis hierárquicos 

possuem, mais que outros, de forma mais clara e organizada a escolha da estratégia 

da empresa, conhecendo qual é situação atual e os próximos desafios da empresa. 

Paralelamente, eles conseguem identificar os benefícios da utilização do SCG para 

o cumprimento das metas e objetivos. Entretanto, a empresa ainda não utiliza o 

potencial do SCG em toda sua magnitude, possivelmente pelos impactos da fase 

pré-operacional e operacional da empresa (que ainda está em fase de ramp up e 

não está operando em sua capacidade total). Talvez, por isso, o foco da empresa 

ainda esteja mais voltado para os processos produtivos do que para os processos 

de gestão. Mesmo assim, detectou-se a forte influência da atual diretoria-geral para 

reverter esse quadro, principalmente para a utilização de um canal de comunicação 

adequado entre os diversos níveis da empresa.  
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Aliás, existem inúmeras falhas na comunicação da empresa. De um lado, existe uma 

comunicação clara da estratégia da empresa e de seus objetivos entre os níveis 

estratégico e tático. De outro lado, há falhas e, até mesmo, ausência de 

comunicação entre gestores e subordinados, impactando negativamente no 

esclarecimento das responsabilidades e nos resultados, dificultando o processo de 

controle e atrapalhando o desenvolvimento da empresa. Finalmente, foi identificado 

que a empresa possui os seus processos-chave muito bem-mapeados, sendo que 

os setores e funcionários sabem definir com clareza qual a sua responsabilidade em 

relação a cada processo. Além disso, a empresa Sigma faz o acompanhamento de 

diversos indicadores e possui forte gestão sobre o resultado aludido por esses. 

 

Em síntese, a empresa Sigma passou e continua passando por diversas fases em 

seu processo de gestão. Embora muitas estejam relacionadas à fase operacional, 

em cada uma das novas etapas foram encontradas algumas dificuldades que, ao 

longo do tempo, tornaram-se aprendizados para a empresa, permitindo que ela 

continue a melhorar seu SCG, gerando, com isso, benefícios estratégicos e 

operacionais.  
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5 Considerações Finais 

 

Em função da crescente complexidade da economia e da expansão e sofisticação 

dos mercados em nível global, muitas empresas vêm adotando modelos societários 

diferentes dos estabelecidos em seus planos organizacionais originais por meio de 

CNs realizadas por fusões, cisões, aquisições, constituição de novas sociedades, 

JVs, entre outras formas de associação organizacional. Em especial, o estudo sobre 

o tema JV vem despertando grande interesse das comunidades acadêmica e 

empresarial, em função do grande volume de negócios e da quantidade de recursos 

financeiros envolvidos nessas transações. Além disso, grande parte dessas 

transações acontece entre empresas multinacionais, visando à expansão dos seus 

negócios, aquisição e intercâmbio de conhecimentos e tecnologias ou ganhos de 

escala e sinergia. O intuito é promover incrementos de produção, o aumento do 

volume de vendas, a redução de custos, o aproveitamento de recursos logísticos, a 

expansão da carteira de clientes e mercados ou, ainda, alavancagem e aportes 

financeiros, tentando, em conjunto, promover a criação de valor. 

 

Em um mercado caracterizado pelo acirramento da concorrência em nível global, 

existe pressão ainda maior para que as empresas sejam cada vez mais competitivas 

e consigam proporcionar mais lucratividade e geração de valor para o negócio. 

Adicionalmente, como a grande maioria das JVs é formada por empresas 

estrangeiras, esse tipo de associação gera algumas dificuldades adicionais 

decorrentes de barreiras culturais e de gestão, pelo fato de haver duas empresas 

com identidades, culturas e características que podem ser completamente 

diferentes. Tais questões podem gerar implicações para a nova organização-filha, 

resultando, inclusive, em entraves no negócio, queda da produção e baixa 

motivacional e de credibilidade. Sem embargo, considerando a expectativa de 

retorno do capital investido e o objetivo de geração de valor supramencionado, faz-

se relevante que os gestores possam acompanhar e avaliar estrategicamente os 

resultados e o desempenho do negócio. 

 

Uma das ferramentas disponíveis para realizar a gestão, auxiliar no processo 

decisório e que colaborará também para o comprometimento e a motivação 
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organizacional consiste no SCG, acentuando o papel fundamental desse sistema 

para a IE e para estimular tanto o sucesso da operação, quanto o retorno dos 

investimentos. É também um aspecto fundamental na avaliação e mensuração do 

desempenho, na eficiência e eficácia dos sistemas e processos, na melhoria da 

qualidade da informação e comunicação empresarial, na integração de culturas 

organizacionais, na vinculação entre estratégias e operações, na melhor qualidade 

dos produtos, serviços e processos oferecidos pela companhia, na obtenção e 

manutenção de posições competitivas sustentáveis e no potencial de geração de 

inovações. Além disso, proporciona incrementos potenciais em outras áreas da 

empresa.  

 

Não obstante, devido à complexidade das JVs – cujas matrizes podem estar 

localizadas em países distintos, há dificuldades adicionais em atender às 

necessidades informacionais e refletir, em um único sistema, a realidade das 

matrizes e da nova empresa-filha. Com isso, torna-se ainda mais importante para o 

sucesso e desempenho organizacional o estabelecimento de um SCG apropriado, a 

fim de monitorar os resultados e estimular que estes estejam de acordo com as 

expectativas estabelecidas no planejamento. Nesse sentido, repousa na academia e 

no mercado uma preocupação provocada pela lacuna existente entre os benefícios 

esperados e aqueles efetivamente auferidos com as JVs.  

 

Diante do exposto, um problema que emerge é avaliar como as estratégias 

corporativas das matrizes e de negócio da subsidiária impactam nas diretrizes de 

negócio desta e de que modo o SCG pode auxiliar na IE das JVs internacionais. O 

entendimento de tal problema ganha especial relevo se se considerar que as 

diretrizes estratégicas e os propósitos organizacionais precisam estar muito bem 

alinhados entre as empresas parceiras, por consequência, entre suas diretorias, 

superintendências e gerências, sendo as implicações gerenciais do desalinhamento 

desdobradas aos demais empregados. 

 

Reconhecendo e explorando a lacuna de investigação supramencionada, o objetivo 

da pesquisa descrita nesta dissertação foi analisar as contribuições do desenho e 
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uso do SCG para a implementação estratégica e a avaliação de desempenho em 

uma joint venture de uma empresa multinacional em fase de start up. 

 

A metodologia de pesquisa consistiu em um estudo de caso, descritivo e qualitativo. 

A opção por um estudo de caso foi feita para possibilitar mais profundidade e 

riqueza de detalhes aos resultados e pelo acesso às informações. O método 

utilizado para a coleta de dados consistiu em pesquisa bibliográfica, documental, 

observação direta e entrevistas semiestruturadas realizadas com dois grupos: 

estratégico e operacional.  A análise de dados baseou-se em análise de conteúdo, 

enriquecida com resultados de conversas informais e análise documental. 

 

No embasamento da pesquisa, observou-se que o tema estratégia já vem sendo 

falado desde o século IV a.C., quando na época os gladiadores montavam a sua 

estratégia para atacar, tomar e invadir o território do inimigo. No ambiente 

empresarial, a estratégia de gestão empresarial se volta para a formulação de ações 

orientadas para garantir a sobrevivência da empresa, aumentar a lucratividade, a 

eficiência nos processos, a presença no mercado, reduzindo os custos e mantendo 

ou ampliando a qualidade dos produtos. Igualmente, foi percebido claro vínculo entre 

estratégia e SCG. A literatura referencia que, por meio do SCG, as empresas são 

mais capazes de desdobrar a sua estratégia em metas e ações que possam ser 

monitoradas e avaliadas.  O SGC potencializa o acompanhamento dos resultados, a 

avaliação e o estímulo a ações que assegurem, em certa medida, os resultados 

esperados. As empresas multinacionais, de forma mais enfática, necessitam que o 

processo de controle seja feito de forma sistemática e regular, pois os acionistas 

exigem retorno do dinheiro aplicado, bem como a certificação de que os recursos 

estão sendo aplicados de forma correta. 

 

A literatura analisada revelou-se bastante incipiente acerca de uma abordagem 

única sobre os temas SCG, estratégia e AD no contexto de JV multinacionais. No 

desenvolvimento da pesquisa, verificou-se que os autores trabalhavam ora com um 

tema ou dois, mas dificilmente com a abordagem sobre os três em JV e, menos 

ainda, em JV entre multinacionais.  
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Da análise das publicações depreende-se que uma das maiores preocupações 

estratégicas dos gestores está relacionada à gestão após a efetivação do negócio o 

que exige dos executivos a capacidade de implementarem a estratégia, o SCG e 

modelo de  AD da nova empresa.  Como forma de assegurarem, dentro do possível, 

que os objetivos do negócio sejam alcançados e que os acionistas tenham o retorno 

esperado, os gestores precisam estar atentos à forma de utilização do SCG e de 

realização da AD. O SCG contribui para monitorar os resultados da empresa a partir 

das metas desdobradas em indicadores e mensuradas por meio da AD. Sendo 

assim, o SCG é uma forma de auxiliar os gestores para que eles também possam 

acompanhar as estratégias estabelecidas no planejamento empresarial.  

 

Os autores referem que, nesse ensejo, o SCG deveria ser um processo constante 

nas empresas, sendo realizado por todos os níveis, funções, projetos e atividades 

organizacionais, com o propósito de promover a conformidade dos objetivos 

pessoais e empresariais. Esse sistema deveria ter a propriedade de proporcionar 

ajustes no processo de gestão e a integração entre os diversos níveis hierárquicos e 

atividades. Entre as funcionalidades esperadas do SCG está a capacidade de 

integração funcional das áreas, das pessoas, das atividades e dos processos, pois 

uma gestão adequada não se forma de maneira isolada, e sim com a participação 

de todos. Em particular, pelo fato de muitas JVs envolverem empresas 

multinacionais, torna-se ainda mais importante a implementação nessas empresas 

do SCG, que facilitará a implementação da estratégia e, consequentemente, 

corroborará a AD. As multinacionais, devido à sua composição e presença mundial, 

fazem com que sejam organizações extremamente complexas, competitivas e que 

precisam de ainda mais cuidados dos gestores. 

 

Nas pesquisas encontradas no cenário de JVs multinacionais, apurou-se que, em 

alguns casos, a troca de tecnologia entre as empresas pode ser o principal fator que 

impulsionou a formação da JV. Outros estudos enfatizaram os aspectos culturais 

como centrais na análise das JVs. No caso em tela não se observou que esse fator 

gerou muitos impactos negativos na implementação do SCG, mas houve algumas 

dificuldades para integrar as culturas. Pelo fato de a JV ser formada por duas 
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empresas de diferentes países, isso implicou dificuldades para estabelecer algumas 

responsabilidades sobre as áreas, gerando prejuízos e desgastes ao negócio.  

 

Diante dos resultados empíricos encontrados, percebe-se que a estratégia das 

empresas Alpha e Beta foram apoiadas pela constituição da empresa Sigma. 

Durante as entrevistas não se conseguiu obter mais detalhes sobre as estratégicas 

específicas de cada empresa, por alegarem desconhecimento ou mesmo sigilo. Mas 

percebeu-se que o SCG apoiou a definição e o cumprimento das duas estratégias 

corporativas, a atuação da empresa Sigma, o nível de diversificação (concentração) 

exigido dentro do ramo de atividade da JV e as atividades propostas para ela, assim 

como a distribuição de recursos entre essas atividades. 

 

A empresa Sigma é uma JV que foi formada a partir da CN entre as empresas Alpha 

e Beta, uma de origem francesa e a outra de origem oriental. A empresa Beta já 

possui operações no Brasil nos ramos de: metalurgia, mineração e florestal, o que 

facilitou de forma expressiva a consolidação e adaptação da JV em território 

brasileiro. O fato de a empresa Beta já possuir atividades no Brasil minimizou 

diversos impactos, principalmente relacionados a sistemas operacionais e 

ambientais, além dos aspectos tributários e trabalhistas. Dada a complexidade da 

legislação tributária brasileira, que atua de forma diferente em cada tipo de mercado 

e operação, por já se ter mapeado os processos e operações em empresa 

semelhante facilitou de forma significativa a implementação da sistemática tributária 

na empresa Sigma, minimizando o contencioso tributário, risco e exposição fiscal e 

até o pagamento de multas. 

 

Conforme se pôde constatar, a formação da JV foi uma opção interessante para as 

empresa Alpha e Beta. As duas empresas, apesar de concorrentes no mercado em 

que atuam, já possuíam parcerias em pesquisas anteriormente. Com a formação da 

empresa Sigma, elas puderam aumentar a sinergia, promover alavancagem de 

produção, aumento do volume de vendas, expansão de mercado e redução de 

custos. O propósito principal da empresa Sigma é o compartilhamento de produção, 

em uma operação automatizada e tornando-se a maior usina integrada do mundo.  
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Para que houvesse o sucesso do empreendimento, pensou-se em uma série de 

detalhes, principalmente aqueles relacionados a aspectos logísticos. Contudo, a 

empresa está localizada próxima de uma linha férrea, que se estende para dentro da 

empresa. Como grande parte do seu produto tem como destino o mercado externo, 

o transporte ferroviário proporciona agilidade e redução dos custos. Mas o transporte 

rodoviário também é utilizado, principalmente no carregamento de insumos para a 

produção. Interessante destacar que houve parceria entre as iniciativas público e 

privada, para proporcionar melhorias e expansão da malha rodoviária, como forma 

de facilitar o escoamento de produtos. A empresa Sigma ainda busca alternativas 

para otimizar o transporte ferroviário, tornando-se o principal meio de escoamento 

de matéria-prima e produtos, devido ao custo-benefício financeiro e logístico. 

 

A ação de gerir uma única empresa já não é uma tarefa fácil, tampouco duas 

empresas com culturas completamente diferentes. Nesse sentido, o que foi possível 

observar no desenrolar das entrevistas, da observação direta da pesquisadora e a 

partir da triangulação, foi que houve diversos choques culturais na empresa Sigma. 

No início, a empresa Beta demonstrava ter mais participação no negócio, tanto na 

parte de gestão administrativa e financeira, como na produção, mas aos poucos 

esse cenário foi se alterando e percebeu-se que a empresa Alpha começou a 

participar mais do negócio, saindo da posição de observador para a posição de 

colaborador do negócio.  

 

Um fato interessante que se percebeu logo após a fase inicial da empresa, é que 

cada departamento possuía influência mais significativa da empresa Beta ou da 

empresa Alpha. Hoje identifica se que a empresa adquiriu unidade e não existe 

predominância da empresa Beta ou Alpha, e sim a formação da identidade da 

empresa Sigma, considerando os aspectos culturais, dos processos e dos negócios. 

 

A implementação do SCG na empresa contribui para a introdução de mudanças no 

processo de gestão, bem como para integrar e monitorar as transações e 

departamentos da empresa. Acredita-se que os objetivos estabelecidos sejam 

alcançados e, ainda, que os gestores possam acompanhar as estratégias 

estabelecidas. Espera-se que o SCG seja capaz de influenciar o comportamento dos 
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membros da empresa e certificar que as ações realizadas e os processos estão 

sendo realizados da forma mais adequada e conforme o planejado. O SCG deveria 

ser um processo constante nas empresas, realizado por todos os níveis, funções, 

projetos e atividades organizacionais com o propósito de promover os objetivos 

empresariais. Esse sistema deveria ter a propriedade de proporcionar ajustes no 

processo de gestão e a integração entre os diversos níveis hierárquicos e as 

atividades. Entre as funcionalidades esperadas do SCG está a capacidade de 

integração funcional das áreas, das pessoas, das atividades e dos processos, seja 

essa realizada formal ou informalmente. 

 

Percebeu-se, através da pesquisa, seja pela entrevistas, analise documental ou 

outro método de analise e coleta de dados, que ocorreram mudanças expressivas 

na empresa Sigma, desde aspectos relacionados ao SCG, definição de estratégias e 

responsabilidades, gestão e AD. Procurando evidenciar as mudanças ocorridas no 

SCG, nota-se que no início da empresa não existia um sistema formalizado e 

unificado. Cada área procurava fazer esses controles de forma independente e, 

como a empresa encontrava-se em uma fase de projeto, o controle de certa forma 

ficava sob a responsabilidade da área de projeto. Com o início da fase de operação, 

houve mais formalidade dos controles, ficando parte deles sob responsabilidade da 

área de controladoria e área de sistema de controle e gestão. Não se pode afirmar 

que a empresa já tenha consolidado seu SCG, pois este está em constantes 

alterações do seu desenho, a fim de adequar a fase operacional da empresa. O 

processo de estruturação do SCG da empresa Sigma foi bastante complexo, pois 

exigiu a conciliação dos interesses e culturas das empresas Beta e Alpha.  

 

Bem como o SCG, a estratégia da empresa foi implementada com sucesso. A 

consolidação da empresa Sigma, que era o objetivo das empresas Alpha e Beta, 

reforça o sucesso da implementação da estratégia das empresas subsidiárias. A 

estratégia de uma empresa não é estática, vai se alternando conforme vai havendo 

alcance de resultados, expansão dos negócios e adequações do mercado e 

economia. Fazendo uma comparação da empresa Sigma, no início da sua 

construção, e agora, é muito fácil perceber as mudanças relacionadas à estratégia. 

Isso é exemplificado pela forma como foi conduzida a elaboração do plano 



 

 
 

138
 

estratégico da empresa para os anos de 2016 a 2020. O plano foi conduzido por 

meio de uma reunião com todo o corpo gerencial da empresa. Posteriormente, 

houve o compartilhamento da estratégia geral da empresa, o que foi previamente 

acordado entre as empresas Alpha e Beta, para que fosse divulgada e 

implementada na empresa Sigma. A partir desse momento, o trabalho foi conduzido 

de forma a se obter o desdobramento da estratégia, que se transformaria em metas 

e depois em ações para o ano de 2016. Nesse momento, os principais desafios 

eram a alavancagem de produção e redução de custos. O primeiro passo dado com 

o intuito de se alcançar esses resultados foi a criação de grupos específicos para 

atuarem nas diversas fases e produção, bem como um grupo específico para tratar 

de custos. Até onde pode se observar e evidenciar, a empresa tem conseguido 

atingir os seus objetivos. 

 

No momento da AD, os gestores têm uma visão tradicional embasada no maior 

acompanhamento de indicadores financeiros, sendo estes reportados mensalmente 

às matrizes e analisadas as variações existentes entre realizado e orçado. Quando 

houver variações negativas expressivas, é desenvolvido um plano de ação para 

entender as razões e um plano para reverter o resultado. Os demais indicadores, 

nesse caso, são avaliados com base em uma ferramenta denominada TQM, que 

está em fase de adequação, pois a direção da empresa acredita que a forma como 

está sendo feita a AD dos indicadores operacionais não seja a mais adequada, 

carecendo de análise mais crítica e ações efetivas para reverter os resultados 

inadequados. A atual diretoria da empresa possui uma visão mais voltada para a 

gestão do que para as diretorias anteriores. Isso é comprovado pela revisão de 

alguns processos, com a tentativa da diretoria de se aproximar do nível operacional 

e estabelecer melhores meios de comunicação em toda a empresa. 

 

De forma geral, detectou-se significativo contraste de opiniões entre o nível 

estratégico e o operacional, acerca dos assuntos: SCG, estratégia e AD. Mas 

acredita-se que é um processo natural devido ao acesso às informações e à 

capacidade em assimilar as informações recebidas. De toda forma, existe o esforço 

da empresa em amenizar essas discrepâncias e conseguir mais uniformidade entre 

os dois níveis. O nível estratégico, de forma geral, acredita que a empresa Sigma 
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possui estratégia bem-definida, que é de conhecimento de todos da empresa, e que 

há a participação de todos para que a estratégia realmente aconteça. Mas com base 

na amostra obtida, pode-se afirmar que o nível operacional não tem conhecimento 

da estratégia da empresa Sigma. Tendo como ponto de observação o SCG, o nível 

estratégico acredita que a empresa atingiu um desenho uniforme de SCG, que 

diverge da opinião do nível operacional. Este defende que ainda não existe um 

sistema único, existem muitos controles paralelos, bem como indefinição de 

diretrizes. E que ora existe a interferência da empresa Beta, ora da empresa Alpha. 

 

Verificou-se, ainda, que grande parte das informações geradas pela empresa Sigma 

é utilizada para a tomada de decisões, pois uma das maiores preocupações é ter 

conhecimento e controle dos volumes de produção, venda, qualidade e segurança.  

Os resultados observados levam a crer que existe grande volume de controles 

informais e paralelos, mas que tendem a serem reduzidos com o avanço das 

operações da empresa, bem como o aumento do espírito crítico das pessoas que 

executam essas tarefas, ao se questionarem a finalidade daquele relatório. Houve 

tentativa da empresa em implementar um sistema complementar ao ERP utilizado 

hoje. Mas momentaneamente o projeto precisou ser parado por falta de recursos. 

Espera-se que esse sistema adicional possa consolidar em uma única base todos os 

dados da empresa, facilitando a elaboração de relatórios conforme a necessidade de 

cada departamento ou demanda. 

 

Como a empresa Sigma ainda está em fase de amadurecimento de gestão e do 

processo de AD, acredita-se que existam inúmeras ações de melhoria relacionadas 

a esses assuntos, tais como: mais cuidado ao se mapear os indicadores que serão 

monitorados, certificando-se de que nenhum aspecto foi deixado de lado, tais como 

aqueles relacionados ao aspecto humano, às vendas, aos clientes e à definição de 

uma metodologia adequada para a AD, com o estabelecimento de padrões, 

periodicidade e aspectos a serem contemplados na avaliação. Os resultados 

indicam que a empresa Sigma precisa dar mais atenção na definição dos 

indicadores e da AD de forma geral. 
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Os aspectos teóricos abordados ao longo do referencial teórico foram confrontados 

com os resultados encontrados durante a coleta de dados. Na grande maioria dos 

pontos houve confirmação entre a teoria e a prática, com discordância em alguns 

pontos como: a troca de tecnologia, aprendizagem e a busca por padronização não 

influenciaram a formação da JV. Não foram encontradas evidências de que, após a 

criação da JV, tenha havido criação de valor da empresa. Em outros aspectos houve 

a concordância parcial entre a teoria e a prática. A pesquisa não tinha o intuito de 

confirmar todos os aspectos teóricos com a prática, muito pelo contrário, objetivou-

se confrontar os dados obtidos na pesquisa com a base teórica. 

 

A pesquisa trouxe alguns resultados interessantes. Por exemplo: após um logo 

processo de ajustes que ainda não se deu por findado, a empresa Sigma conseguiu 

chegar a um modelo único de gestão em consonância com as empresas Alpha e 

Beta, com a formação de uma cultura, política, padrões, metas e objetivos próprios, 

acreditando-se que a empresa conseguiu alcançar a unidade. Tendeu-se a 

considerar que houve valorização da empresa com a formação da JV, mas esses 

fatos não conseguiram ser comprovados e, dessa forma, foi descartada essa 

hipótese.  

 

A comunicação foi um aspecto bem relevante ao longo das pesquisas, que 

sinalizaram a necessidade de mais atenção a esse assunto. Embora a empresa 

tenha um sistema ERP considerado um dos melhores disponíveis no mercado, 

entende-se que a empresa Sigma gere grande volume de relatórios em Excel, o que 

acarreta acentuada morosidade na obtenção das informações, bem como mais 

suscetibilidade a erros. O fator tempo é extremamente importante em organizações 

complexas como as multinacionais, cujas decisões precisam ser tomadas de forma 

rápida e respaldadas com informações precisas e confiáveis. Para que isso 

aconteça, a empresa precisa se organizar. 

 

Trazendo a teoria à luz da prática, constata-se a importância de a empresa, 

primeiramente, possuir uma estratégia bem-definida e que seja conhecida por todos 

da empresa, pois a gestão é feita por todos. A partir do desdobramento dessa 

estratégia, os gestores terão o conhecimento de qual caminho deve ser percorrido e 
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quais as ações a serem tomadas para o alcance do resultado. Uma vez que foi 

definida a trajetória, é necessário o acompanhamento constante, para verificar se o 

resultado está de acordo com o esperado. Se necessário, fazer as intervenções a 

fim de promover melhorias e êxito nos resultados. A pesquisa comprova que sem um 

controle forte e sistemático é muito pouco provável que a empresa alcance o 

resultado esperado. 

 

Antes de iniciar a pesquisa, foi feita uma expectativa dos fatores que poderiam ser 

limitadores, tais como: diferença de idioma, fuso horário, tecnologia, disponibilidade 

para as entrevistas, meios de comunicação, necessidade de viagens, deslocamento 

e autorização da empresa Sigma para realizar a pesquisa in loco. Aparentemente, 

nenhum desses possíveis limitadores impactou negativamente no resultado da 

pesquisa, exceto o fato de ter sido realizada em uma única empresa, o que reduziu a 

comparabilidade e a crítica de um mesmo aspecto em empresas diferentes. 

 

Diante do exposto e levando em consideração as limitações desta pesquisa, faz-se 

necessário que sejam realizadas novas investigações sobre o impacto da estratégia 

e SCG em JV em indústrias multinacionais em fase de start up, para aprofundar a 

relação existente entre esses fatores dentro do ambiente gerencial, bem como no 

cenário econômico brasileiro. Nesse ensejo, como sugestão para pesquisas futuras, 

recomenda-se que seja realizado estudo de caso comparando o impacto do SCG, 

estratégia e AD entre duas JVs multinacionais distintas. 

 

Concluiu-se que ocorreu uma série de mudanças no SCG, na estratégia e na AD 

desde o início da empresa Sigma, decorrentes do processo de amadurecimento do 

modelo de gestão da JV e da saída da fase de ramp up para a fase operacional. 

Algumas dessas transformações se deram de maneira espontânea. Em 

contrapartida, outras foram decorrentes de pressões externas, sendo, muitas delas, 

de ordem econômica ou corporativa. Na maioria das vezes a direção da empresa 

Sigma tentou optar pelo caminho mais prático e que geraria, na visão deles, menos 

impactos negativos nos processos operacionais e gerenciais. Nos dias de hoje, 

existe um entrelaçamento entre estratégia, AD e SCG, sendo que este exerce 

importante influência sobre aquelas.  
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Houve uma série de mudanças no processo produtivo, organizacional e decisório 

para potencializar a IE, readequação da estrutura organizacional e de gestão para 

estimular o alcance dos resultados e, ainda, a empresa ainda está passando por 

adequações em seus sistemas pela entrada na fase operacional. Essas três 

questões promoveram implicações sobre o pensamento estratégico da empresa e 

sobre o SCG, especialmente pela necessidade de aprimorar seus meios de 

comunicação, pela busca por maior abrangência de seus indicadores, 

principalmente os que não sejam ligados à parte financeira e operacional. E também 

pela forma como é feita a AD – que começa a incluir outros indicadores qualitativos 

aos tradicionais mecanismos quantitativos de controle, iniciando um novo ciclo 

voltado para a competitividade e geração de valor. 
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Apêndices 

 

Apêndice A – Roteiro para entrevistas semiestruturadas 

 

 
QUESTÕES PROPOSTAS 

 
A - Estratégias corporativas e de negócios, cultura organizacional e modelo de 
negócios 

 
1. A Empresa possui sistema formalizado de planejamento estratégico? Como é feito o 

acompanhamento do alcance dos objetivos estratégicos? E qual a peridiocidade com 
que ele é feito? Existe algum desdobramento? 

2. Qua(is) a(s) influência(s) da estratégia corporativa da Empresa Alpha sobre a 
estratégia de negócios da Empresa Sigma? E da estratégia corporativa da Empresa 
Beta sobre a estratégia de negócios da Empresa Sigma? 

3. Qual(is) a(s) influência(s) do modelo de negócios (incluindo estrutura, sistemas, 
processos e tecnologias) da Empresa Alpha sobre a estratégia de negócios da 
Empresa Sigma? E do modelo da Empresa Beta? 

4. Qual (is) a(s) influência(s) da cultura organizacional (incluindo valores 
organizacionais, sentimento corporativo, filosofia gerencial) da Empresa Alpha sobre a 
estratégia de negócios da Empresa Sigma? E da cultura organizacional da Empresa 
Beta? 

5. Quando houve o anúncio da formação dessa JV, como foi a reação do mercado? 
6. Você conhece a missão, visão e valores da Empresa Afa, Empresa Beta e Empresa 

Sigma? Como elas são tratadas no dia a dia da empresa? 
7. Você tem a percepção clara de como o seu setor contribui para o alcance dos 

objetivos estratégicos da empresa? Comente, por favor. 
 

B – Estratégia e Sistema de Controle Gerencial 
 

8. Pode-se dizer que a estratégia corporativa da Empresa Alpha impactou no desenho e 
uso do sistema de controle gerencial da Empresa Sigma? E da Empresa Beta 
impactou? 

9. De que modo a estratégia de negócios da Empresa Sigma impactou na concepção e 
forma de utilização do SCG de tal empresa? 

10. A maneira como o sistema de controle gerencial foi concebida facilitou a 
implementação das estratégias corporativas das matrizes da multinacional analisada? 

11. O SCG existente ajuda no acompanhamento das estratégias vigentes e na 
formulação de novas estratégias? Como? 

12. O sistema de controle vigente permite o alinhamento entre estratégia, objetivos e 
resultados? 

13. Como você classifica a forma de estabelecimento e comunicação das metas e 
objetivos da empresa? 

14. O sistema de controle existente ajuda na comunicação dos objetivos e metas da 
empresa? Como? 

15. Quais os indicadores de controle críticos dos principais fluxos da empresa? (compras, 
manufatura, qualidade e vendas). 

16. Quais os indicadores de desempenho qualitativos (explicar na hora) da empresa você 
conhece? Como eles são acompanhados? 

17. Quais os instrumentos de gestão de custos são empregados na empresa para 
garantir a rentabilidade dos valores investidos? 

18. Quais são as pressões que a cadeia de valor exerce sobre o seu negocio que podem 
comprometer a rentabilidade dos produtos? 

19. Como se dá a negociação de preço de venda? Quais os mecanismos existentes para 
assegurar o lucro e consequente rentabilidade? 
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20. Há controles eficientes das perdas no processo de produção? Como esse aspecto é 
tratado na formação do preço de venda? 

21. Como o sistema de custos contribui para as metas de compra dos principais insumos 
de produção? 

22. A empresa atende a requisitos de qualidade? Quais são eles e qual o nível de 
envolvimento dos funcionários com o seu atendimento? 

 
C – Sistema de Controle Gerencial e Avaliação de Desempenho 

 
23. O desenho e uso do sistema de controle gerencial suportam a avaliação de 

desempenho estratégico e operacional na Empresa Sigma? 
24. Como o SCG foi concebido e implementado? Quais mecanismos quantitativos e 

qualitativos foram incluídos no desenho do SCG? 
25. Quais os mecanismos de controle formais e informais foram pensados e 

implementados? Como isso se deu? 
26. Como os gestores fazem para monitorar e controlar na Empresa Sigma a realização 

dos objetivos e metas estabelecidos pelas matrizes? 
27.  Existem conflitos entre metas interáreas ou entre áreas? Comente. 
28. Existem metas claras de produtividade e eficiência? Como elas são acompanhadas? 
29. O SCG existente funciona como um sistema de informações e tomada de decisão 

estratégica e operacional? Como? 
30. Como você percebe o processo decisório da empresa? Existe inclusão ou ele se dá 

de forma mais centralizada? 
31. A forma adotada para o acompanhamento e controle dos resultados tem ajudado a 

empresa a alcançar os objetivos? Quais as implicações para sua área? 
32. O SCG existente ajuda na melhoria do desempenho presente e no incremento de 

desempenho futuro? Como? 
33. O que você acha que a empresa controla bem e o que controla mal? Justifique sua 

resposta. 
34. Existe acompanhamento formal da rentabilidade da empresa ? Como está desenhado 

esse controle? Como ele é gerenciado? 
35. Como as pessoas e processos são avaliados? 
36.  Como você percebe a forma que a empresa trata a satisfação dos clientes e 

funcionários? 
37. Você tem percebido diferenças no nível de comprometimento das pessoas? Você 

saberia dizer os motivos, em caso afirmativo? 
38. Existem incentivos estratégicos para o alcance dos resultados? Como funciona essa 

política de incentivos e benefícios? 
39. Em sua opinião, quais os principais fatores (sinergia, tecnologia, expansão, 

aprendizagem) que motivaram a formação dessa JV? 
40. Para que ocorra essa CN, foi necessário o estabelecimento de regras contratuais e, 

por consequência, de cotas de capital social. É percebido que a parte que detém o 
maior capital é a mesma que determina as estratégias e o SCG da empresa Sigma? 

41.  No atual SCG da empresa SIGMA prevalece características da Empresa Alpha ou 
Empresa Beta?  

42. Dentro do processo produtivo prevalece a gestão da Empresa Alpha ou Empresa 
Beta? E no processo administrativo? 

43. A empresa possui de forma estruturada um histórico dos pontos positivos e negativos 
da JV desde o lançamento da pedra fundamental? 

44. Percebe-se na empresa que alguma das partes detém maior conhecimento 
tecnológico do que a outra? E esses fatores isso influencia no SCG e estratégias? 

45. Você conhece os processos-chave de negócios de seu setor e de sua empresa? 
Comente, por gentileza? 

46. O sistema de controle gerencial contribui na vinculação dos processos-chave de 
negócios da Empresa Sigma com estratégias corporativas da Empresa Alpha e da 
Empresa Beta? 

47. Caso haja vínculos do SCG com os processos-chave de negócios, você entende que 
isso facilita o controle e avaliação de desempenho estratégico e operacional na 
Empresa Sigma? 
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48. Como você percebe a preocupação da empresa com a qualidade dos seus produtos, 
serviços e processos? 

49. Têm ocorrido mudanças (aumento ou redução) na criação de normas e 
procedimentos para acompanhar os resultados de produção? Quais? 

50. Existe análise das variações dos resultados projetados versus realizados? Com que 
frequência? Quais as ações decorrentes desse processo? 

51. Quais falhas você identifica no sistema de controle gerencial da empresa (em nível 
estratégico, tático e operacional)? 

52. Quais oportunidades de melhoria você percebe no sistema de controle gerencial 
frente aos problemas identificados?  
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Apêndice B – Estratégia de entrevistas 

Respondentes 
Diretorias 

Superitendência e Gerência 
 
 

Supervisores,  Analistas e técnicos 

QUESTÕES PROPOSTAS 
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A - Estratégias corporativas e de 
negócios, cultura organizacional e 
modelo de negócios 

                                      

1. A empresa possui sistema 
formalizado de planejamento 
estratégico? Como é feito o 
acompanhamento do alcance dos 
objetivos estratégicos? E qual a 
peridiocidade em que ele é feito? 
Existe algum desdobramento? 

x   x   x x         x x x       x     

2. Qual (is)a(s) influência(s) da 
estratégia corporativa da Empresa 
Alpha sobre a estratégia de negócios 
da Empresa Sigma? E da estratégia 
corporativa da Empresa Beta sobre a 
estratégia de negócios da Empresa 
Sigma? 

x x x x x x x x x   x                 

3. Qual(is) a(s) influência(s) do 
modelo de negócios (incluindo 
estrutura, sistemas, processos e 
tecnologias) da Empresa Alpha  
sobre a estratégia de negócios da 
Empresa Sigma? E do modelo da 
Empresa Beta? 

x x x x x x x x x   x                 
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4. Qual(is) a(s) influência(s) da 
cultura organizacional (incluindo 
valores organizacionais, sentimento 
corporativo, filosofia gerencial) da 
Empresa Alpha sobre a estratégia de 
negócios da Empresa Sigma? E da 
cultura organizacional da Emp, Beta? 

x x x x x x x x x   x                 

5. Quando houve o anúncio da 
formação dessa JV, como foi a 
reação do mercado? 

    x   x x x                         

6. Você conhece a missão, visão e 
valores das Empresas Sigma, Beta e 
Alpha? Como elas são tratadas no 
dia a dia da empresa? 

                          x x   x   x 

7. Você tem a percepção clara de 
como o seu setor contribui para o 
alcance dos objetivos estratégicos da 
empresa? Comente, por favor. 

                      x x   x x x x x 

B – Estratégia e Sistema de 
Controle Gerencial 

                                      

8. Pode-se dizer que a estratégia 
corporativa da Empresa Beta 
impactou no desenho e uso do 
sistema de controle gerencial da 
Empresa Sigma? E da Empresa 
Alpha, impactou? 

    x   x             x x             

9. De que modo a estratégia de 
negócios da Empresa Alpha 
impactou na concepção e forma de 
utilização do SCG de tal empresa? 

        x               x             

10. A maneira como o sistema de 
controle gerencial foi concebida 
facilitou a implementação das 
estratégias corporativas das matrizes 
da multinacional analisada? 

        x   x           x             
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11. O SCG existente ajuda no 
acompanhamento das estratégias 
vigentes e na formulação de novas 
estratégias? Como? 

x                     x x           x 

12. O sistema de controle vigente 
permite o alinhamento entre 
estratégia, objetivos e resultados? 

x                   x   x   x   x   x 

13. Como você classifica a forma de 
estabelecimento e comunicação das 
metas e objetivos da empresa? 

                        x x x   x   x 

14. O sistema de controle existente 
ajuda na comunicação dos objetivos 
e metas da empresa? Como? 

x                           x   x   x 

 

C – Sistema de Controle Gerencial 
e Avaliação de Desempenho 

                                      

15. O desenho e uso do sistema de 
controle gerencial suportam a 
avaliação de desempenho 
estratégico e operacional na 
Empresa Alpha? 

x         x x       x   x             

16. Como o SCG foi concebido e 
implementado? Quais mecanismos 
quantitativos e qualitativos foram 
incluídos no desenho do SCG? 

        x x             x             

17. Quais mecanismos de controle 
formais e informais foram pensados 
e implementados? Como isso se 
deu? 

        x               x             

18. Como os gestores fazem para 
monitorar e controlar na Empresa 
Alpha a realização dos objetivos e 
metas estabelecidos pelas matrizes? 

          x           x     x         

19. Existem conflitos entre metas 
interáreas ou entre áreas? Comente. 

        x       x x       x x   x     
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20. Existem metas claras de 
produtividade e eficiência? Como 
elas são acompanhadas? 

                x x                   

21. O SCG existente funciona como 
um sistema de informações e 
tomada de decisão estratégica e 
operacional? Como? 

x       x x x       x x               

22. Como você percebe o processo 
decisório da empresa? Existe 
inclusão ou ele se dá de forma mais 
centralizada? 

x x x x x x   x x           x x     x 

23. A forma adotada para o 
acompanhamento e controle dos 
resultados tem ajudado a empresa a 
alcançar os objetivos? Quais as 
implicações para sua área? 

x x x x x x   x x x     x     x     x 

24. O SCG existente ajuda na 
melhoria do desempenho presente e 
no incremento de desempenho 
futuro? Como? 

  x       x   x x x     x   x x x     

25. O que você acha que a empresa 
controla bem e o que controla mal? 
Justifique sua resposta 

                      x       x x   x 

26. Existe acompanhamento formal 
da rentabilidade da empresa? Como 
está desenhado esse controle? 
Como ele é gerenciado? 

x   x               x x               

27. Como as pessoas e processos 
são avaliados? 

                x x x x   x x     x   

28. Como você percebe a forma 
como a empresa trata a satisfação 
dos clientes e funcionários? 

        x       x x x x   x       x   

29. Você tem percebido diferenças 
no nível de comprometimento das 
pessoas? Você saberia dizer os 
motivos, em caso afirmativo? 

    x                 x   x x x   x x 
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30. Existem incentivos estratégicos 
para o alcance dos resultados? 
Como funciona essa política de 
incentivos e benefícios? 

              x x     x           x   

31. Em sua opinião, quais os 
principais fatores (sinergia, 
tecnologia, expansão, 
aprendizagem) que motivaram a 
formação dessa JV? 

x x x x x x x x                       

32. Para que ocorra essa CN, foi 
necessário o estabelecimento de 
regras contratuais e, por 
consequência, de cotas de capital 
social. É percebido que a parte que 
detém o maior capital é a mesma 
que determinas as estratégias  e o 
SCG da empresa Alpha? 

x     x x x                           

33. No atual SCG da empresa Alpha 
prevalecem características da 
Empresa Alpha ou Empresa Beta?  

x         x         x   x         x   

34. No processo produtivo prevalece 
a gestão da Empresa Alpha ou 
Empresa Beta? E no processo 
administrativo? 

x x x x x x   x x x x           x     

35. A empresa possui de forma 
estruturada um histórico dos pontos 
positivos e negativos da JV desde o 
lançamento da pedra fundamental? 

x                   x                 

36. Percebe-se na empresa que 
alguma das partes detém mais 
conhecimento tecnológico do que a 
outra? E esses fatores influenciam 
no SCG e estratégias? 

        x x         x                 
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D – Sistema de Controle Gerencial e 
processos-chave de negócios 

                                      

37. Você conhece os processos-chave 
de negócios de seu setor e de sua 
empresa? Comente, por gentileza. 

                      x     x   x x   

38. O sistema de controle gerencial 
contribui na vinculação dos processos-
chave de negócios da Empresa Alpha 
com estratégias corporativas das 
Empresas Alpha e Beta? 

        x x         x   x         x   

39. Caso haja vínculos do SCG com os 
processos-chave de negócios, você 
entende que isso facilita o controle e 
avaliação de desempenho estratégico e 
operacional na Empresa Alpha? 

        x                         x   

40. Quais os indicadores de controle 
críticos dos principais fluxos da 
empresa? (compras, manufatura, 
qualidade e vendas) 

                x x               x   

41. Quais os indicadores de 
desempenho qualitativos (explicar na 
hora) da empresa que você conhece? 
Como eles são acompanhados? 

                x               x x   

42. Quais instrumentos de gestão de 
custos são empregados na empresa 
para garantir a renta-bilidade dos 
valores investidos? 

                    x x           x   

43. Quais são as pressões que a cadeia 
de valor exerce sobre o seu negócio 
que podem comprometer a 
rentabilidade dos produtos? 

              x     x             x   
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44. Como se dá a negociação de preço 
de venda? Quais os mecanismos 
existentes para assegurar o lucro e 
consequente  rentabilidade? 

x                   x                 

45. Há controles eficientes das perdas 
no processo de produção? Como esse 
aspecto é tratado na formação do preço 
de venda? 

              x   x                   

46. Como o sistema de custos contribui 
para as metas de compra dos principais 
insumos de produção? 

              x   x               x   

47. A empresa atende a requisitos de 
qualidade? Quais são eles e qual o 
nível de envolvimento dos funcionários 
com o seu atendimento? 

                x x               x   

48. Como você percebe a preocupação 
da empresa com a qualidade dos seus 
produtos, serviços e processos? 

              x x x   x     x   x x   

49. Têm ocorrido mudanças (aumento 
ou redução) na criação de normas e 
procedimentos para acompanhar os 
resultados de produção? Quais? 

              x x x                   

50. Existe análise das variações dos 
resultados projetados versus 
realizados? Com que frequência? Quais 
as ações decorrentes desse processo? 

          x           x               
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51. Quais falhas você identifica no 
sistema de controle gerencial da 
empresa (em nível estratégico, tático e 
operacional)? 

x       x   x       x     x x   x x   

52. Quais oportunidades de melhoria 
você percebe no sistema de controle 
gerencial frente aos problemas 
identificados?  

        x   x       x     x x   x x   

Total de perguntas por respondente 19 8 12 8 23 19 10 14 17 13 20 16 15 8 15 6 15 18 10 
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Apêndice C – Roteiro de entrevistas 

 

A - Estratégias corporativas e de negócios, cultura organizacional e modelo de negócios 
Respondentes 

A = Estratégico 

B = Operacional 

Foco Marco teórico Perguntas Respondentes 

Estratégia 
Mintzberg (1979; 1987a; 1987b); Porter  
(1ta 980; 1980b), Simons (1990). 

1 
1. A empresa possui sistema formalizado de planejamento estratégico? 
Como é feito o acompanhamento do alcance dos objetivos estratégicos? E 
qual a peridiocidade em que ele é feito? Existe algum desdobramento? 

A e B 

Estratégia Mintzberg (1987a; 1987b). 2 
2. Qual (is)a(s) influência(s) da estratégia corporativa da Empresa Beta sobre 
a estratégia de negócios da Empresa Sigma? E da estratégia corporativa da 
Empresa Alpha sobre a estratégia de negócios da Empresa Sigma? 

A 

Modelo de 
negócios 

Kald et al. (2000); Miles & Snow (1978). 3 
3. Qual (is) a(s) influência(s) do modelo de negócios (incluindo estrutura, 
sistemas, processos e tecnologias) da Empresa Alpha sobre a estratégia de 
negócios da Empresa Sigma? E do modelo da Empresa Beta? 

A 

Cultura Geringer & Herbert (1989); Legewie (2002). 4 

4. Qual(is) a(s) influência(s) da cultura organizacional (incluindo valores 
organizacionais, sentimento corporativo, filosofia gerencial) da Empresa 
Sigma sobre a estratégia de negócios da Empresa Alpha? E da cultura 
organizacional da Empresa Beta? 

A 

Reação do 
mercado 

Mohanram & Nanda (1998). 5 
5. Quando houve o anúncio da formação dessa JV, como foi a reação do 
mercado? 

A 

Estratégia Chandler (1962); Peijhan (2007). 6 
6. Você conhece a missão, visão e valores da Empresa Sigma, Empresa 
Beta e Empresa Alpha? Como elas são tratadas no dia a dia da empresa? 

A e B 

Estratégia 
Prahalad & Hamel (1989); Henderson 
(1989). 

7 
7. Você tem a percepção clara de como o seu setor contribui para o alcance 
dos objetivos estratégicos da empresa? Comente, por favor. 

B   

B – Estratégia e Sistema de Controle Gerencial   

Desenho do SCG Davila & Foster (2005), Legewie (2002), 
Stede (2003). 

8 
8. Pode-se dizer que a estratégia corporativa da Empresa Sigma impactou no 
desenho e uso do sistema de controle gerencial da Empresa Alpha? E da 
Empresa Beta, impactou? 

A e B 
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Estratégia e SCG Anthony & Govindarajan (2002); Anthony 
(1965). 

9 
9. De que modo a estratégia de negócios da Empresa Alpha impactou na 
concepção e forma de utilização do SCG de tal empresa? 

A   

Estratégia e SCG Anthony & Govindarajan (2002); Anthony 
(1965). 

10 
10. A maneira como o sistema de controle gerencial foi concebida facilitou a 
implementação das estratégias corporativas das matrizes da multinacional 
analisada? 

A 

Estratégia e SCG Anthony & Govindarajan (2002); Anthony 
(1965). 

11 
11. O SCG existente ajuda no acompanhamento das estratégias vigentes e 
na formulação de novas estratégias? Como? 

A e B 

Estratégia e SCG 
Anthony & Govindarajan (2002); Anthony 
(1965). 

12 
12. O sistema de controle vigente permite o alinhamento entre estratégia, 
objetivos e resultados? 

A e B 

Comunicação e 
SCG 

Legewie (2002). 13 
13. Como você classifica a forma de estabelecimento e comunicação das 
metas e objetivos da empresa? 

A e B 

Comunicação e 
SCG 

Legewie (2002). 14 
14. O sistema de controle existente ajuda na comunicação dos objetivos e 
metas da empresa? Como? 

B 

C – Sistema de Controle Gerencial e Avaliação de Desempenho  

Desempenho 
Gomes & Salas (1999); Kaplan (1984). 

15 
15. O desenho e uso do sistema de controle gerencial suportam a avaliação 
de desempenho estratégico e operacional na Empresa Alpha? 

A 

Indicadores 
Gomes & Salas (1999); Peijhan (2007). 

16 
16. Como o SCG foi concebido e implementado? Quais mecanismos 
quantitativos e qualitativos foram incluídos no desenho do SCG? 

A 

Mecanismos de 
controle Gomes & Salas (1999).  

17 
17. Quais os mecanismos de controle formais e informais foram pensados e 
implementados? Como isso se deu? 

B 

Acompanhamento 
de resultados Gomes & Salas (1999).  

18 
18. Como os gestores fazem para monitorar e controlar na Empresa Alpha a 
realização dos objetivos e metas estabelecidos pelas matrizes? 

B 

Relacionamento Johnson (1994). 19 19. Existem conflitos entre metas inter áreas ou entre áreas? Comente. A e B 

Indicadores 
Gomes & Salas (1999); Peijhan (2007). 

20 
20. Existem metas claras de produtividade e eficiência? Como elas são 
acompanhadas? 

A e B 

SCG Dyment (1987); Flamholtz (1983); 
Martinewisk & Gomes (2000). 

21 
21. O SCG existente funciona como um sistema de informações e tomada de 
decisão estratégica e operacional? Como? 

A 

Processo 
decisório Melo (2014).  

22 
22. Como você percebe o processo decisório da empresa? Existe inclusão 
ou ele se dá de forma mais centralizada? 

A e B 

Acompanhamento 
de resultados 

Gomes & Salas (1999).  
23 

23. A forma adotada para o acompanhamento e controle dos resultados tem 
ajudado a empresa a alcançar os objetivos? Quais as implicações para sua 
área? 

A 

Visão de futuro 
Barroso & Didio (2009). 

24 
24. O SCG existente ajuda na melhoria do desempenho presente e no 
incremento de desempenho futuro? Como? 

A 



 

 
 

164 

Acompanhamento 
de resultados Gomes & Salas (1999).  

25 
25. O que você acha que a empresa controla bem e o que controla mal? 
Justifique sua resposta 

B 

Acompanhamento 
de resultados Gomes & Salas (1999).  

26 
26. Existe acompanhamento formal da rentabilidade da empresa? Como 
está desenhado esse controle? Como ele é gerenciado? 

A 

Acompanhamento 
de resultados Gomes & Salas (1999).  

27 27. Como as pessoas e processos são avaliados? B 

Acompanhamento 
de resultados Gomes & Salas (1999).  

28 
28. Como você percebe a forma como a empresa trata a satisfação dos 
clientes e funcionários? 

B 

Performance de 
pessoas Gomes (1997). 

29 
29. Você tem percebido diferenças no nível de comprometimento das 
pessoas? Você saberia dizer os motivos, em caso afirmativo? 

B 

Política e 
remuneração Vancil (1979) . 

30 
30. Existem incentivos estratégicos para o alcance dos resultados? Como 
funciona essa política de incentivos e benefícios? 

A 

Fatores que 
motivaram a 
formação da JV 

Caglio & Ditillo (2008); Koh & Venkatraman 
(1991). 

31 
31. Em sua opinião, quais os principais fatores (sinergia, tecnologia, 
expansão, aprendizagem) que motivaram a formação dessa JV? 

A 

Regras 
contratuais 

Groot & Merchant (2000); Luo (2002). 32 

32. Para que ocorra essa CN, foi necessário o estabelecimento de regras 
contratuais e, por consequência, de cotas de capital social. É percebido que 
a parte que detém o maior capital é a mesma que determinas as estratégias  
e o SCG da empresa Alpha? 

A 

SCG 
Dyment (1987); Flamholtz (1983); 
Martinewisk & Gomes (2000). 

33 
33. No atual SCG da empresa SIgma prevalecem características da 
Empresa Alpha ou Empresa Beta?  

A e B 

SCG Dyment (1987); Flamholtz (1983); 
Martinewisk & Gomes (2000). 

34 
34. No processo produtivo prevalece a gestão da Empresa Alpha ou 
Empresa Beta? E no processo administrativo? 

A e B 

Acompanhamento 
de resultados Gomes & Salas (1999).  

35 
35. A empresa possui de forma estruturada um histórico dos pontos positivos 
e negativos da JV desde o lançamento da pedra fundamental? 

A 

Tecnologia 
 Chalos & Connor (2004); Geringer & 
Herbert (1989); Yan & Gray (1994). 

36 
36. Percebe-se na empresa que alguma das partes detém mais 
conhecimento tecnológico do que a outra? E esses fatores iinfluenciam no 
SCG e estratégias? 

A 

D – Sistema de Controle Gerencial e processos-chave de negócios   

Processos-chave 
Gomes & Salas (1999).  

37 
37. Você conhece os processos-chave de negócios de seu setor e de sua 
empresa? Comente, por gentileza. 

B 

Processos-chave 
Gomes & Salas (1999).  

38 
38. O sistema de controle gerencial contribui na vinculação dos processos-
chave de negócios da Empresa Sigma com estratégias corporativas da 
Empresa Alpha e da Empresa Beta? 

B 
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Processos-chave 
Gomes & Salas (1999).  

39 
39. Caso haja vínculos do SCG com os processos-chave de negócios, você 
entende que isso facilita o controle e avaliação de desempenho estratégico e 
operacional na Empresa Alpha? 

B 

Indicadores 
Gomes & Salas (1999); Peijhan (2007) . 

40 
40. Quais os indicadores de controle críticos dos principais fluxos da 
empresa? (compras, manufatura, qualidade e vendas) 

A e B 

Indicadores 
Gomes & Salas (1999); Peijhan (2007). 

41 
41. Quais os indicadores de desempenho qualitativos (explicar na hora) da 
empresa você conhece? Como eles são acompanhados? 

A e B 

Indicadores e 
custos 

Gomes & Salas (1999); Porter (1980a; 
1980b). 

42 
42. Quais instrumentos de gestão de custos são empregados na empresa 
para garantir a rentabilidade dos valores investidos? 

B 

Fatores externos 
Anderson, Forsgren & Holm (2002).  

43 
43. Quais são as pressões que a cadeia de valor exerce sobre o seu negócio 
que podem comprometer a rentabilidade dos produtos? 

B 

Preço 
Gomes & Salas (1999); Porter (1980a; 
1980b). 

44 
44. Como se dá a negociação de preço de venda? Quais os mecanismos 
existentes para assegurar o lucro e consequente rentabilidade? 

A e B 

Custos 
Porter (1980a; 1980b). 

45 
45. Há controles eficientes das perdas no processo de produção? Como 
esse aspecto é tratado na formação do preço de venda? 

B 

Cadeia de valor 
Tavares (2007). 

46 
46. Como o sistema de custos contribui para as metas de compra dos 
principais insumos de produção? 

A e B 

Visão do cliente e 
fornecedor Johnson (1994). 

47 
47. A empresa atende a requisitos de qualidade? Quais são eles e qual o 
nível de envolvimento dos funcionários com o seu atendimento? 

B 

Qualidade 
Cinquini & Tenucci (2008). 

48 
48. Como você percebe a preocupação da empresa com a qualidade dos 
seus produtos, serviços e processos? 

A e B 

Processos 
Makhija & Ganesh (1997). 

49 
49. Têm ocorrido mudanças (aumento ou redução) na criação de normas e 
procedimentos para acompanhar os resultados de produção? Quais? 

B 

Acompanhamento 
de resultados 

Gomes & Salas (1999).  
50 

50. Existe análise das variações dos resultados projetados versus 
realizados? Com que frequência? Quais as ações decorrentes desse 
processo? 

A e B 

Visão de futuro 
Barroso & Didio (2009). 

51 
51. Quais falhas você identifica no sistema de controle gerencial da empresa 
(em nível estratégico, tático e operacional)? 

A e B 

Visão de futuro 
Barroso & Didio (2009). 

52 
52. Quais as oportunidades de melhoria que você percebe no sistema de 
controle gerencial frente aos problemas identificados?  

A e B 

 

 


