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RESUMO 

 

O aumento das pressões competitivas no ambiente de negócios tem exigido dos 

administradores novas formas de conduzir os processos organizacionais, visando facilitar o 

alcance dos objetivos das empresas. Uma das questões que a literatura sugere para colaborar 

com esse processo consiste em um adequado desenho e uso do sistema de controle gerencial 

(SCG), ressaltando ainda a escassez de trabalhos que discutam o tema. Em especial, há uma 

lacuna sobre a dimensão uso do SCG e sobre a proposição de modelos que orientem tanto o 

alcance de resultados quanto os processos de avaliação de desempenho. Nesse ensejo, o 

objetivo da pesquisa ora descrita consiste em analisar em que medida o desenho e uso do SCG 

podem facilitar a implementação estratégica e a avaliação de desempenho estratégico e 

operacional em uma empresa industrial. Com este propósito, tomou-se aqui, como objeto de 

estudo, uma empresa de calçados profissionais do estado de Minas Gerais que, em termos de 

produção diária, se posiciona como a segunda maior da América Latina neste segmento. A 

pesquisa busca ampliar as discussões sobre um desenho e uso do SCG que apoie os gestores 

no desafio de controlar e avaliar as estratégias de negócios e as operações, explorando a 

supramencionada lacuna de pesquisa. A metodologia utilizada consiste em um estudo de caso 

de abordagem qualitativa com fins exploratórios, tendo como principais instrumentos de 

coleta de dados entrevistas semiestruturadas, relatos formais e informais, documentos e 

relatórios da empresa, além de observação participante. A metodologia foi complementada 

pela realização de um grupo focal. As conclusões observadas apontam que o SCG (i) é um 

importante mecanismo facilitador da implementação estratégica. Ademais, verificou-se que o 

SCG (ii) ajuda na comunicação organizacional, (iii) aumenta a congruência entre os setores, 

(iv) possibilita o aprendizado pelo uso interativo e (v) se mostra um mecanismo eficaz no 

fornecimento de elementos importantes para os administradores estruturarem o modelo de 

avaliação de desempenho estratégico e operacional. Foi observado também que (vi) esta 

última etapa promove o processo de accountability. 

 

Palavras-chave: Competitividade. Implementação de Estratégias. Sistema de Controle 

Gerencial. Avaliação de Desempenho. 



 

 

ABSTRACT 

 

 The increasing of competitive pressures in the business environment has required from the 

managers new ways of conducting organizational processes in order to facilitate the 

achievement of corporate goals. One of the issues that the literature suggests to cooperate with 

this process consists of an appropriate design and use of management control system (MCS), 

further underscoring the paucity of studies that discuss the topic. In particular, there is a gap 

on the use of the MCS and on the proposition of models to guide both the achievement of 

results as the process of performance evaluation. In this sense, the goal of the research herein 

described is to analyze to what extent the design and use of the MCS can facilitate both the 

strategic implementation and evaluation of strategic and operational performance processes in 

an industrial company. For this purpose, it has been taken here as an object of study a 

business professional industry of shoes of the State of Minas Gerais that is (in terms of daily 

production) positioned as the second largest company in Latin America in such segment. The 

research seeks to expand the discussions on a design and use of MCS to support managers in 

the challenge of controlling and evaluating business strategies and operations, exploring the 

above-mentioned research gap. The methodology consists of a case study approach with 

qualitative exploratory purposes. The main instruments to collect data are semi structured 

interviews, formal and informal reports, company reports and documents, as well the 

participant observation. The methodology was complemented by conducting a focus group. 

The observed results indicate that the MCS (i) is an important mechanism to facilitate the 

strategic implementation. Moreover, it was found that MCS: (ii) assists in organizational 

communication (iii) increases the consistency between sectors, (iv) enables learning for 

interactive use, (v) shows an effective mechanism for supply the important elements to 

managers structuring the model to evaluate strategic and operational performance. In addition, 

it was also observed that (vi) this last step promotes the accountability process. 

 

Keywords: Competitiveness. Implementation of Strategies. Management Control System. 

Performance Evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, muitas organizações têm experimentado diversas mudanças em suas 

estruturas organizacionais e seus processos de negócios, como resultado de um ambiente de 

negócios em constante mutação (HERATH, 2007; MAGRETTA, 2012). Especialmente nas 

últimas três décadas, esse ambiente de negócios, onde diversos agentes econômicos realizam 

suas transações oferecendo produtos e serviços, tem se tornado cada vez mais dinâmico e 

competitivo. Isso tem exigido dos administradores maiores esforços no desenvolvimento de 

ações que facilitem o alcance dos objetivos das empresas, especialmente a manutenção e 

melhoria de posições competitivas sustentáveis no mercado por meio de estratégias que 

estabeleçam diferenciais competitivos para as mesmas (KOTLER, 1974; MINTZBERG, 

1978; PORTER, 1979; PRAHALAD; HAMEL, 1990; TAVARES, 2000; KOTTER, 2011; 

MAGRETTA, 2012). Segundo Montgomery e Porter (1998), a vantagem competitiva pode 

advir da capacidade de produzir com custos mais baixos ou de se diferenciar, destacando a 

empresa aos olhos dos clientes e, com isso, conseguindo operar com preços mais elevados. 

 

No cerne da discussão sobre estratégia e competitividade empresarial, sob o prisma gerencial, 

está a proposição de Prahalad e Hamel (1990) que afirmam que a capacidade de mobilizar e 

integrar os recursos/ativos tangíveis ou intangíveis de uma empresa é um fator essencial para 

incrementar sua competitividade. Segundo os referidos autores, isso explicaria, em certa 

medida, o sucesso de algumas empresas em relação a outras que, embora atuando em um 

mesmo mercado, sob as mesmas condições, têm resultados significativamente diferentes umas 

das outras. A questão central na análise desses autores é que não bastaria a uma empresa 

possuir determinado grupo de ativos tangíveis e intangíveis. Ela precisaria desenvolver, 

manter, armazenar e divulgar, de maneira alinhada com seus objetivos estratégicos, um 

conjunto de conhecimentos próprios a partir desses ativos, colaborando para a criação e 

manutenção  de vantagens competitivas sustentáveis nos setores em que opera. 

 

Os fatores externos, os ativos tangíveis ou intangíveis e as capacidades organizacionais em 

separado não conferem uma vantagem competitiva às empresas, porque esses recursos devem 

trabalhar juntos para formar o que Prahalad e Hamel (1990) chamam de competências 
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essenciais da corporação, que são, segundo eles, a essência de um desempenho superior. 

Segundo Jardon e Martos (2012), as capacidades organizacionais são pacotes de recursos que 

a empresa usa para executar com mais eficiência alguns processos ou tarefas na tentativa de 

gerar valor. Os referidos autores esclarecem que as competências essenciais são vantagens 

competitivas somente quando elas permitem que a empresa obtenha um melhor desempenho 

que seus concorrentes. 

 

Montgomery e Porter (1998, p. 20) postulam que “as capacidades organizacionais devem ser 

cuidadosamente desenvolvidas e sistemas e processos devem ser colocados nos devidos 

lugares para conduzir à sua melhor utilização e crescimento”, explicando que a tarefa de 

mapear essas capacidades pode não ser fácil. Contudo, os referidos autores ressaltam que os 

ganhos obtidos nessa seara são profundamente entrelaçados na textura das próprias empresas 

e, por isso, são difíceis de serem imitados e podem vir a ser a base de vantagens competitivas 

consistentes.  

 

No interior das empresas, vários sistemas foram desenvolvidos para facilitar o processo de 

formulação de estratégias que, muitas vezes, acabam não cumprindo fielmente o propósito a 

que se destinam. Muitos sistemas de planejamento, por exemplo, concentram-se em detalhes 

operacionais e financeiros e não no posicionamento competitivo, que é o objeto do 

planejamento estratégico, provocando uma perda no foco das questões críticas da 

competitividade empresarial. Montgomery e Porter (1998) lembram que, embora essa questão 

já tenha sido discutida por certo tempo, foi na década de 80 que ela ganhou fôlego quando a 

estratégia se tornou uma disciplina gerencial plena. Afirmam ainda que, cada vez mais, a 

estratégia vem se tornando um instrumento de avaliação do ambiente competitivo e de 

transformação do planejamento em ação, buscando utilizar os conhecimentos, habilidades e 

competências organizacionais para se destacar no mercado. 

 

A administração estratégica é um campo do conhecimento gerencial que sistematiza ações 

que os gestores precisariam promover para alcançar a missão e os objetivos da empresa, 

mitigar os riscos e desafios identificados e atender os interesses dos seus stakeholders. 

Segundo Tavares (1991, p.14), “a administração estratégica surgiu para por fim a um dos 

principais problemas relacionados ao planejamento estratégico - a implementação, sendo 
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considerado um tema de grande relevância para a academia e o mercado. Mintzberg (1978) 

complementa o conceito de planejamento estratégico, definindo-o como um plano que 

colabora para a determinação de objetivos básicos de longo prazo, associado à obtenção e 

alocação dos recursos necessários para implementar esses objetivos. 

 

Mesmo considerando a relevância do tema, repousa na academia e no mercado uma 

preocupação provocada pelas dificuldades práticas que as empresas podem enfrentar durante 

o processo de implementação de seus planos estratégicos. Alguns estudos buscaram refletir 

em números as taxas de insucesso do planejamento estratégico, mas ainda parece não haver 

consenso entre os estudiosos sobre o mesmo. Alguns autores como Judson (1991), Kiechel 

(1982, 1984) e Moura e Oliveira (2013) acreditam que a taxa de insucesso dos planejamentos 

estratégicos está entre 70 e 90 pontos percentuais. Santos e Candido (2009) contradizem esses 

números por entenderem que tais estudos não possuem elementos e abrangência suficientes 

para sua determinação. Entretanto, mesmo sem consenso quanto a uma taxa de insucesso, é 

relevante notar que essa é uma preocupação de pesquisadores e gestores. 

 

1.1 Tema e Problema 

 

Autores como Mintzberg (1978), Porter (1979), Henderson (1989), Kaplan e Norton (1992) e 

Yazdani (2010) têm demonstrado uma grande preocupação da academia e do mercado sobre a 

necessidade dos gestores das empresas elaborarem planejamentos estratégicos que contribuam 

para o sucesso e continuidade dos negócios. Porém, o desafio não acaba na elaboração de um 

plano estratégico. Quando conseguem concretizar esta primeira etapa, os gestores se deparam 

com a dificuldade de transformar os planos traçados em ações efetivas. Tais questões vêm 

sendo objeto de preocupação dos estudos sobre estratégia dada a sua criticidade.  

 

Uma importante pesquisa que ajuda a evidenciar melhor a problemática em tela foi realizada 

no ano de 2008 pela Fundação Dom Cabral, que entrevistou 331 profissionais para elencar as 

maiores dificuldades na implementação da estratégia em empresas de diversos segmentos. Os 

resultados do estudo apontam para sete principais dificuldades observadas nesse processo, que 

são: coordenação, aprendizagem, sistemas de controle, atraso dos planejamentos, alocação de 
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recursos, divulgação da estratégia e adequação das rotinas (DIAS; BERNARDES; 

DRUMMOND, 2008). É possível citar também outros trabalhos acadêmicos sobre as 

dificuldades de implantar e controlar as estratégias de negócios, como os desenvolvidos por 

Almeida (2004), Rodrigues et al. (2003), Botelho e Melo (2009), Grego (2008), Kaplan e 

Norton (2004). Todos esses autores reforçam que muitas empresas têm fracassado na 

execução de suas estratégias. 

 

Uma das questões que tem contribuído para o avanço do conhecimento no campo da 

implementação estratégica se refere ao estudo do Sistema de Controle Gerencial (SCG), que 

tem por objetivo central apoiar os gestores na busca do melhor posicionamento possível para 

cada empresa, facilitando a implementação estratégica dentro de seu nicho de mercado e 

suportando a tomada de decisão (SIMON, 1979; ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008; 

NASCIMENTO; REGINATO, 2009). Em resposta a essa problemática decorrente das 

mudanças no ambiente de negócios, Herath (2007) acentua que os padrões de controle de 

gestão nas organizações também estão mudando e, por isso, os estudiosos estão prestando 

cada vez mais atenção às alterações nos sistemas de controle de gestão. Essas mudanças 

abriram novos caminhos para pesquisadores e criaram uma oportunidade de estudar a 

natureza do desenvolvimento da gestão. 

 

Ainda com foco no problema da implementação estratégica, os estudos sobre SCG também 

vem sendo aprimorados com vistas a incrementar seus contributos para esse processo. Novas 

ferramentas de controle foram disponibilizadas aos gestores, como Activity Based Costing 

(custeio ABC), target costing (custo meta) e Balanced Scorecard (BSC). Quanto à produção 

acadêmica nesse campo de conhecimento, verifica-se um maior número de pesquisas 

explorando, discutindo e avaliando a dimensão desenho do SCG com seus elementos, técnicas 

e informações. Poucos esforços, contudo, têm sido direcionados para a dimensão uso 

(AGUIAR; PACE; FREZATTI, 2007).  

 

Reconhecendo e aproveitando essa lacuna de pesquisa, surge a necessidade de discutir o 

desenho e o uso do SCG no processo de avaliação de desempenho e suas contribuições para a 

implementação de estratégias. Acredita-se que um melhor uso do processo de controle das 
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operações favorece a implementação dos planos estratégicos. Autores como Porter (1979) e 

Magretta (2012) já defendiam que uma estratégia eficaz, entre outros elementos, precisa ter 

uma orientação voltada a uma cadeia de valor adequada para a proposição de valor 

pretendida. Sabendo-se que a cadeia de valor pode ser descrita nas operações que uma 

empresa realiza, desde a compra de matéria-prima até a entrega do produto final, um desenho 

e uso do SCG que monitore as operações da cadeia de valor pode favorecer o controle da 

implementação estratégica.  Alguns autores acreditam que: 

As empresas que possuem maiores chances de obter sucesso e prosperidade 
neste novo ambiente de negócios tendem a ser aquelas que buscam produtos 
e serviços que satisfaçam seus clientes por meio de processos operacionais e 
de distribuição eficientes e possuam um sistema de informações contábeis 
gerenciais que forneça informações tempestivas e precisas sobre suas 

atividades (ATKINSON et al., 2000, p. 37). 

 

O SCG se preocupa precipuamente em “assegurar que os recursos que são obtidos estejam 

sendo aplicados de forma efetiva e eficiente na realização dos objetivos da empresa” 

(ANTHONY, 1976, p. 21). Esta perspectiva se materializa com a construção de mecanismos 

que apoiem os processos de planejamento e controle empresarial de forma interdependente, 

visando à congruência operacional e estratégica (ANTHONY, 1976; MALMI; BROWN, 

2008). Segundo Herath (2007), o SCG de qualquer organização ajuda a definir um conjunto 

de prescrições de papéis e de valores para toda a organização. Os resultados esperados de 

qualquer SCG como um todo consistem na sobrevivência e no crescimento da organização, 

bem como na satisfação profissional e desenvolvimento pessoal dos seus participantes. Isso 

inclui, necessariamente, todos os gestores, como também os subordinados a eles, que são 

normalmente avaliados em termos de eficácia organizacional. Essa eficácia depende em 

grande parte das características do SCG existente.  

 

O foco central do SCG seria, portanto, a implementação de estratégias, de acordo com 

Anthony e Govindarajan (2008). Eles ressaltam que tão importante quanto o processo de 

elaborar uma estratégia é a necessidade de estabelecer processos para o gerenciamento da 

implementação da mesma, analisando-se constantemente a eficácia e eficiência da estratégia 

estabelecida. Tal processo de gerenciamento é exercido, em grande parte, por meio do 

processo de controle - que consiste num mecanismo fundamental para facilitar a 

concretização do planejamento. 
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O processo de controle pode ser entendido de maneira simples como um processo cíclico 

composto por três fases ou mecanismos: detector, avaliador e executor (ANTHONY; 

GOVINDARAJAN, 2008). O mecanismo detector do controle deve demonstrar da forma 

mais tempestiva possível o quanto os processos da organização estão caminhando. Em 

seguida, o controle trabalha como mecanismo avaliador comparando o resultado obtido nos 

processos com o resultado esperado para cada situação específica. Por fim, o controle oferece 

aos administradores, pelos processos anteriores (detector e avaliador), informações para o uso 

do controle como processo executor, possibilitando propor ações para a adequação e correção 

do comportamento. 

 

O processo de controle parece, ainda, convergir naturalmente para a avaliação de 

desempenho, comparando resultados alcançados com resultados esperados. Este processo 

ainda pode ser utilizado além da dimensão estratégica e ser expandido para as operações da 

empresa, ou se voltar para operações caracterizadas como atividades-chave ou fatores críticos 

de sucesso. Kaplan e Norton (2004) confirmam a importância de avaliar o desempenho, 

expressando sua crença de que somente os objetivos medidos são objetivos que podem ser 

conseguidos. Não obstante, o processo de avaliação de desempenho possibilita um processo 

de prestação de contas (accountability) pelo qual os gestores têm a oportunidade de apresentar 

seu desempenho quanto à realização das metas e a 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, 

sendo que resultados insatisfatórios podem trazer algum tipo de cobrança e/ou punição. Neste 

sentido, o SCG deve buscar influenciar o comportamento dos indivíduos que, em sua maioria, 

estão trabalhando nas operações, de forma que se comportem de acordo com os objetivos 

estratégicos da empresa, colocando as estratégias em prática por meio de operações bem feitas 

e alinhadas a tais objetivos. 

 

Assim, observa-se que o SCG pode ser usado como um mecanismo facilitador de 

concretização do planejamento estratégico, buscando facilitar a conversão dos esforços dos 

indivíduos envolvidos em objetivos congruentes, e tendo a avaliação de desempenho como 

principal ferramenta para este processo.  
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No contexto da pesquisa descrita nesta dissertação, espera-se que o adequado desenho do 

SCG traga contributos para a condução do processo de avaliação do desempenho estratégico e 

operacional de uma empresa e, com isto, facilite o processo de implementação e controle 

estratégico, detectando possíveis desvios, avaliando os mesmos e colaborando para a 

realização da análise de causas e efeitos, na tentativa de estimular o alcance da visão e missão 

da empresa. Segundo Herath (2007), as pesquisas de campo sobre SCG têm um papel 

importante no estudo das mudanças no desenvolvimento da gestão. 

 

Em particular, vale lembrar que o momento da indústria nacional também se mostra propício 

para a realização de um trabalho de campo que possa oferecer melhorias na gestão, na 

tentativa de proporcionar o desenvolvimento de vantagens competitivas. Alguns autores têm 

apresentado pesquisas relatando evidências sobre um processo de desindustrialização no 

Brasil pela falta de eficiência da indústria nacional frente aos países asiáticos (BORINELLI; 

PESSOA, 2010; SONAGLIO et al., 2010). Tal situação provoca a urgência de estudos que 

ajudem a compreender os meios para controlar e avaliar o desempenho das operações 

industriais, de forma similar à importância de se controlar e avaliar as estratégias, uma vez 

que estas não atingem sua eficácia e eficiência sem o bom andamento daquelas. Nesse ensejo, 

toma-se aqui como objeto de estudo uma empresa industrial de grande porte que atua no 

segmento de calçados de segurança e vem enfrentando vários desafios no processo de 

implementação de suas estratégias e avaliação de desempenho. 

 

Ademais, a relevância de realizar um trabalho na busca de propor um modelo de SCG com 

foco em avaliação de desempenho estratégico e operacional em uma empresa industrial 

calçadista se torna ainda mais clara quando se examina a literatura existente, a qual ainda é 

incipiente no sentido de discutir e propor um desenho e uso do SCG que contemplem as 

atividades estratégicas e operacionais numa empresa industrial do segmento ora proposto.  

Assim, em linha com tal discussão emerge a questão orientadora da pesquisa descrita nesta 

dissertação, que pode ser assim sumarizada: “Quais são as contribuições que o desenho e uso 

do SCG podem oferecer para a implementação estratégica por meio do controle e da avaliação 

de desempenho estratégico e operacional em uma indústria calçadista?”. 
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1.2 Objetivos 

Para uma maior clareza, os objetivos foram divididos em objetivo geral e objetivos 

específicos, permitindo uma melhor compreensão da pesquisa. 

 

1.2.1 Objetivo Geral: 

O objetivo geral da pesquisa descrita nesta dissertação é o de analisar em que medida o 

desenho e uso do SCG podem facilitar a implementação estratégica e a avaliação de 

desempenho estratégico e operacional em uma empresa industrial. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, busca-se atingir os seguintes propósitos: 

a) Descrever a empresa e os aspectos característicos de sua estratégia, seu SCG e seus 

processos de avaliação de desempenho; 

b) Investigar as implicações práticas do uso do SCG como promotor do desempenho 

estratégico e operacional na empresa estudada; 

c) Analisar os contributos do SCG para a vinculação dos processos-chave de negócios 

com estratégias, na tentativa de permitir o controle e avaliação de desempenho 

estratégico e operacional na empresa estudada; 

d) Propor um desenho do SCG que colabore para a implementação estratégica e a 

avaliação de desempenho estratégico e operacional da empresa. 

 

1.3 Justificativas e relevância 

 

Segundo Martins (2003), a justificativa para a realização de uma pesquisa advém de suas 

contribuições para a academia e para a sociedade. Do ponto de vista acadêmico, a pesquisa 

busca ampliar as discussões sobre um desenho e uso do SCG que apóiem os gestores no 

desafio de controlar e avaliar as estratégias de negócios e as operações, explorando a lacuna 

deixada pela literatura na proposição de um modelo que facilite a avaliação de desempenho 
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estratégico e operacional. A priori, acentua-se que essa lacuna decorre da escassez de 

trabalhos com foco na dimensão uso do SCG, como destacado por Aguiar, Pace e Frezatti 

(2007), que postula que poucos estudos têm examinado o SCG além da dimensão técnica ou 

desenho, muito embora afirme-se que o sucesso de um SCG depende não apenas de sua 

sofisticação técnica, mas também do uso que se faz da informação gerada.  

 

É importante ressaltar que não se tem a pretensão de propor um modelo prescritivo e universal 

respeitando a Teoria Contingencial, como postulado por Jones (1985) e Jordão e Souza 

(2013). Ferreira e Otley (2009) complementam este pensamento destacando que o desenho do 

SCG precisa ser customizado para cada empresa, respeitando-se suas respectivas 

peculiaridades, como tipo de negócio, estratégias, pessoas, contexto cultural e social.  

 

Em linha com essas premissas, pretende-se contribuir para um desenho e uso do SCG que 

permitam controlar e avaliar o desempenho estratégico e operacional de uma indústria de 

calçados, de modo que esse esforço possa servir como ponto de partida para o 

desenvolvimento da estrutura e processo de controle em outras empresas. Adicionalmente, 

destaca-se que a discussão do desenho do SCG voltado para avaliação de desempenho 

operacional e estratégico é oportuna pela escassez de trabalhos sob este prisma.  

 

O controle de operações é relevante, pois numa empresa industrial as operações consomem 

grandes quantidades de recursos. De acordo com Anthony (1976), o SCG tem o potencial de 

assegurar que os recursos sejam alocados de forma eficaz e eficiente para o alcance dos 

objetivos do negócio. Ademais, parece ser imprescindível que as operações estejam 

vinculadas às estratégias para que esforços e recursos convirjam para o mesmo objetivo. Além 

disso, identificou-se na empresa estudada a necessidade de aprimorar seu SCG.  

 

A empresa onde a pesquisa é realizada é uma das maiores indústrias de calçados de segurança 

da América Latina, sendo a segunda maior em termos de volume de produção diária. Está 

vivenciando seu maior momento de expansão dos negócios desde sua criação em 1972. Com 

o crescimento, surgiu a preocupação da alta administração em manter o alinhamento das 

operações frente aos objetivos estratégicos, pois tais operações passam a ser realizadas em 
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plantas localizadas em municípios diferentes. A indústria de calçados do Brasil é responsável 

por 1,45% do PIB e pela geração de aproximadamente 335 mil empregos. Ressalta-se também 

o fato de que na pesquisa bibliográfica ainda não foram encontrados trabalhos sobre desenho 

e uso do SCG aplicados a este segmento econômico com o foco que ora se propõe.  

 

Por fim, existe também interesse do pesquisador em aprofundar seus conhecimentos sobre o 

tema investigado, uma vez que trabalha na empresa onde a pesquisa foi realizada, tendo 

atuado no setor de planejamento, programação e controle de produção (PPCP) e no controle 

de custos até julho de 2013, sendo suas principais funções o planejamento e controle das 

operações industriais. Atualmente está no setor de controladoria, com um desafio maior pela 

frente associado à investigação do problema em tela. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

A estrutura com base na qual o trabalho se desenvolve na busca de atingir seus objetivos está 

dividida em seis capítulos, sendo que no primeiro é feita a contextualização do tema, a 

problematização, a descrição dos objetivos geral e específicos e a justificativa da pesquisa. No 

segundo capítulo se apresenta o referencial teórico subdividido em conceitos de estratégia e 

sistema de controle gerencial. Em estratégia se abordam conceitos do termo, o planejamento 

estratégico e as dificuldades incorridas na implementação. Em seguida, as abordagens sobre 

sistema de controle gerencial tratam dos conceitos, das dimensões desenho e uso e do sistema 

de controle gerencial orientado para a avaliação de desempenho. Os procedimentos 

metodológicos utilizados, a caracterização da pesquisa quanto aos fins, meios e abordagem, 

unidade de análise e observação, instrumentos de coleta e análise dos dados são descritos no 

terceiro capítulo. O capítulo quatro contém uma breve descrição da empresa analisada na 

pesquisa de campo e um relato da evolução do sistema de controle gerencial durante a história 

da organização. O quinto capítulo contém a apresentação dos resultados da pesquisa de forma 

triangulada entre as fontes de evidências e as discussões que as norteiam. Ainda no capítulo 

cinco são apresentados as conclusões provisórias e os resultados do grupo focal que foi 

utilizado como suporte ao alcance de um dos objetivos específicos da pesquisa. Por fim, no 

capítulo seis são apresentadas as conclusões e limitações da pesquisa, além de sugestões para 
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novos trabalhos. Na sequência constam as referências, anexos e os apêndices que finalizam o 

trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

2 ESTRATÉGIA E SISTEMA DE CONTROLE GERENCIAL 

 

No capítulo anterior foi apresentada uma sinopse do trabalho por meio de uma introdução ao 

tema com a exposição do problema de pesquisa, a descrição dos objetivos e das justificativas 

da pesquisa, que somados constituem a relevância da realização do presente trabalho. 

Neste capítulo, subdividido em quatro seções, são detalhados os achados teóricos que 

fundamentam a pesquisa. Na primeira seção, é feita uma breve exposição sobre o conceito e 

evolução de estratégia e os processos de planejamento, formulação e implementação, cabendo 

destaque para os relatos de pesquisas anteriores sobre as dificuldades que as empresas têm 

enfrentado na implementação das estratégias. Na segunda seção o centro da discussão passa a 

ser o sistema de controle gerencial a partir de um apanhado das obras clássicas e 

contemporâneas sobre o tema. Na terceira seção abordaram-se as dimensões que compõem o 

sistema de controle gerencial: desenho e uso. E na quarta e última seção são descritos alguns 

modelos já existentes do desenho e uso do sistema de controle gerencial direcionados para a 

avaliação de desempenho. 

 

2.1 Estratégia: origem do termo, definições e planejamento estratégico 

 

Nos dias atuais é bastante comum ouvir falar de estratégia dentro do ambiente empresarial, 

nos seus mais diversos portes e segmentos, e no ambiente acadêmico que se preocupa com as 

empresas. Entretanto, também é comum perceber que grande parte das pessoas não tem um 

entendimento claro sobre o tema. O termo estratégia vem 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, um estrategista militar, escreveu uma obra composta de 13 capítulos intitulada A Arte da 

Guerra que descrevia de forma detalhada as estratégias militares de seu exército. Para Sun 

Tzu, uma estratégia precisava contemplar 4 pontos fundamentais, a saber: a) Escolha do local 

de batalha; b) Concentração de forças; c) Ataque; e d) Forças diretas e indiretas. Estes 

conceitos parecem ter servido de pano de fundo para uma ferramenta bem conhecida 

atualmente e bastante utilizada pelas empresas no processo de analisar potenciais ameaças e 

oportunidades no seu ambiente externo e interno, a análise SWOT (TAVARES et al.; 2001). 
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Ferreira (2006) complementa essa ideia citando que o termo estratégia passou a assumir 

aspectos de gestão de negócios por volta de 450 a.C. com Péricles, consolidando-se em 330 

a.C. com Alexandre o Grande. Assim, os conceitos do pensamento estratégico passaram a ser 

também empregados nos desafios das empresas. O autor corrobora com Tavares et al. (2003) 

ao dizer que é possível observar representativa evolução no processo de administração das 

empresas nas mudanças ocorridas no período pós-guerra, possivelmente motivadas pelo 

momento de crise que exigia, principalmente dos países derrotados, esforços diferentes para 

sua reconstrução, uma vez que, mais do que nunca, os recursos estavam escassos e os 

objetivos precisavam ser atingidos. Tavares et al. (2003, p. 1) descrevem que “a Primeira 

Guerra Mundial possibilitou a confirmação dos fenômenos estratégicos e a estratégia passa a 

ser utilizada de forma mais ampla”. Naquele momento, o pensamento estratégico 

característico da atividade militar é introduzido no contexto político, empresarial e social de 

forma sistemática. 

 

Na busca de uma definição sobre o termo estratégia por meio de um apanhado na literatura 

existente sobre o tema, depara-se com uma grande variedade de conceitos, o que dificulta 

assumir uma definição. Henderson (1989) afirma que não há consenso para uma definição de 

estratégia. Mintzberg (1987a) define estratégia como um padrão de propósitos e metas, e as 

políticas para atingir essas metas, que definem o negócio com os quais a empresa está 

envolvida. Esta definição está bem alinhada com os modelos contemporâneos de 

planejamento estratégico que os consultores têm apoiado em várias empresas nos processos 

de elaboração e implementação. Adicionalmente, Mintzberg (1987a) 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”. O autor ainda faz uma analogia da criação da estratégia com um processo artesanal, 

por requerer as qualidades que a arte exige em termos de habilidade, dedicação e perfeição.  

 

Barroso e Didio (2009, p. 3) apresentam uma definição de estratégia mais contemporânea, 

dizendo que “uma estratégia deve visar o 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”. Prahalad e Hamel (1990) por sua vez apresentam uma 

definição sucinta de estratégia como o roteiro do futuro que identifica as competências 
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essenciais que devem ser formadas. Anthony e Govindarajan (2008) tratam estratégia como o 

processo que descreve a direção geral na qual uma organização planeja se mover para 

alcançar suas metas. Mintzberg (1987b) defende ainda que uma estratégia pode ser descrita 

como um plano unificado, abrangente e integrado, projetado para assegurar que os objetivos 

básicos da empresa sejam atendidos. Para o autor, a estratégia é seguida por meio de uma 

direção estratégica. Estratégia pode ainda ser definida como um plano completo que 

especifica quais opções o player deve seguir para cada situação.  

 

Estas várias definições de estratégias possuem elementos comuns, tais como: metas, 

aproveitamento de oportunidades, reconhecimento de forças, o que precisa ser feito para 

alcançar melhores resultados, entre outros. Parece que as definições contemporâneas buscam 

em boa parte abarcar estes e outros elementos que foram defendidos em obras clássicas 

anteriores como as de Mintzberg (1987), Prahalad e Hamel (1989), Alfred Chandler (1962), 

Ansof (1977), Kenneth Andrews (1987), Quinn (1980), Henderson (1989). A definição de 

estratégia de Barroso e Didio (2009, p. 3) citada no último parágrafo exemplifica esse 

pressuposto. 

 

O processo estratégico de uma empresa passa por pontos principais: elaboração ou 

formulação das estratégias, planos e implementação. Sobre o processo de formulação de 

estratégias, Porter (1979) cita que uma estratégia deve ser formulada levando-se em 

consideração as forças competitivas que exercem influência sobre a empresa, descritas por ele 

como: poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos clientes, ameaça de novos 

entrantes, ameaça de produtos substitutos e rivalidade existente entre os concorrentes. 

Magretta (2012) complementa ao apresentar estratégia à luz dos conceitos de Michael Porter, 

não de forma descritiva, mas de forma normativa. O conceito defendido é que estratégias 

podem ser definidas em planos, porém estratégia eficaz é aquela que está alicerçada em 

proposição de valor distintiva, cadeia de valor sob medida, trade-offs diferentes dos 

concorrentes, ajustes e continuidade. Na visão de Magretta (2012), um processo que não tenha 

estes pontos não é estratégia, e sim competição por ser o melhor.  

 

É válido um aprofundamento no modelo de estratégia eficaz proposto por Magretta (2012), 

que remete a um modelo de negócio específico para uma estratégia específica. Proposição de 
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valor distintiva, cadeia de valor sob medida, trade-offs, ajustes e continuidade são temas que 

muitas vezes não são tratados com o devido peso que o autor lhes confere.  

 

O primeiro elemento do modelo de estratégia eficaz de Magretta (2012) é representado pela 

proposição de valor distintiva. Este construto é voltado para fora da organização, na tentativa 

de se identificar o que os clientes precisam e quais são suas expectativas. Conseguir sair na 

frente no atendimento das satisfações dos clientes possibilita à empresa distinção entre seus 

pares/concorrentes. O segundo elemento é a cadeia de valor, e deve ser trabalhado após a 

definição do mapeamento das necessidades dos clientes e a identificação das distinções da 

empresa em oferecer seus produtos quando comparada com seus pares.  

 

De modo geral, a cadeia de valor é o conjunto de atividades que uma empresa precisa realizar 

para a produção de seus produtos, desde os processos de aquisição de matérias-primas, 

manufatura, até a logística de entrega ao cliente. Lopes et al. (2010) define cadeia de valor 

como “atividades inerentes para que se possa projetar, comprar e ofertar ao mercado um 

produto específico, ou seja, desde a concepção do lançamento até as mãos do cliente”.  

Magretta (2012, p. 86) diz que cadeia de valor “é a sequência de atividades realizadas por 

uma empresa para projetar, produzir, vender, entregar e dar suporte a seus clientes”. Ele diz 

que à luz da doutrina de Porter sobre o tema, este é o core de sustentação da vantagem 

competitiva. A cadeia de valor precisa estar na medida para que a necessidade do cliente seja 

atendida da forma mais eficiente e eficaz possível, tanto para o cliente quanto para a empresa. 

Peinado e Graeml (2007) postulam que as operações precisam ser administradas para 

assegurar a utilização otimizada dos recursos destinados à produção de bens ou serviços, 

conceito este que corrobora com as afirmações de Magretta (2012), e de certa forma com os 

pressupostos de Anthony (1976). Um mapeamento da cadeia de valor possibilita ainda a 

identificação de atividades que não agregam valor e podem ser cortadas, gerando ganhos pela 

redução de custos; permite também melhoria de processos e geração de vantagem competitiva 

(MOORI; ZILBER, 2003). 

 

Na sequência do processo de verificação de eficácia de uma estratégia, Porter apresenta o 

terceiro, quarto e quinto elementos: trade-offs, ajuste e continuidade. Trade-offs 

compreendem as escolhas que precisam ser feitas para que a estratégia tenha direção e foco 
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(MAGRETTA, 2012). Yukimura (2010) faz um esclarecimento prático para definir o 

posicionamento estratégico de uma empresa que pratica trade-off: “não ser tudo para todos”. 

Por “ajuste”, define-se: as mudanças que precisam ser feitas na cadeia de valor para 

adequação aos trade-offs e à proposição de valor ao cliente. Magretta (2012) conclui 

apresentando o quinto elemento: continuidade. Este processo se estabelece após a definição da 

estratégia, identificação da cadeia de valor correta e seus referidos ajustes, definição clara dos 

trade-offs. Faz-se necessário que a empresa direcione esforços e recursos para o cumprimento 

da estratégia. A continuidade permite ajudar fornecedores a estabelecer uma cadeia de 

abastecimento confiável, bem como a melhoria das atividades individuais, redução dos custos 

de produção, reforço da identidade da empresa, fortalecimento da marca e da reputação diante 

dos clientes. 

 

Normalmente, as estratégias são organizadas em planos que os gestores elaboram visando 

aumentar as chances de sucesso da implementação, o que comumente chamamos de 

planejamento estratégico. O termo planejamento vem do latim planus “achatado”, “nivelado”, 

traduzido ao português como plano. De acordo com Carvalho (1978), planejamento é um 

processo estruturado que auxilia o comportamento humano na realização de um objetivo 

futuro. Planejamento também pode ser entendido no “como” um determinado objetivo ou 

estratégia será alcançado. É o detalhamento das ações que levarão a tal objetivo, reduzindo os 

riscos de insucesso.  

 

Tavares (1991) afirma que o planejamento estratégico é um instrumento de gestão 

indispensável para organizações de qualquer porte, públicas e privadas. Por sua vez, 

Mintzberg (1987b) defende que um planejamento estratégico precisa detalhar quais ações 

precisam ser tomadas, como e quando deverão ser tomadas, quais as condições necessárias 

para a execução e, preferencialmente, descrever quais serão os caminhos alternativos que 

deverão ser seguidos caso o ambiente interno, externo, ou ambos não forem adequados dentro 

do que foi previsto no momento da elaboração da estratégia. Rappaport (1981) corrobora ao 

dizer que o planejamento estratégico é uma das principais ferramentas que os gerentes têm em 

mãos para avaliar e enfrentar incertezas que são inerentes ao ambiente de negócios dos dias 

atuais, e que precisam usar esta ferramenta na busca de criar valor econômico para os 

acionistas.  
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O processo de planejamento estratégico nas empresas tem dois pontos principais. O primeiro 

está relacionado à estratégia de vendas, que contempla a definição de nichos de mercado e 

forma de relacionamento com os clientes. O segundo construto deste processo é a forma que a 

empresa usará para responder às exigências dos clientes (ATKINSON et al., 2000, p. 574). Os 

referidos autores citam ainda que os acionistas têm total interesse de que o planejamento 

estratégico seja fielmente cumprido no dia-a-dia da empresa, visando garantir que os objetivos 

que motivaram sua criação sejam alcançados. O processo de avaliar e melhorar o desempenho 

de uma empresa para alcançar seus objetivos é chamado de controle organizacional. 

 

Em uma perspectiva mais prática, Tavares (2000, p. 147) complementa as definições já 

citadas ao descrever planejamento estratégico como o “processo de formulação e 

implementação de estratégias para aproveitar as oportunidades e neutralizar as ameaças 

ambientais”. Anthony e Govindarajan (2008, p. 330) corroboram ao dizerem que o 

planejamento estratégico é “o processo de decidir sobre os programas que a empresa 

empreenderá e o montante aproximado de recursos que será distribuído para cada programa 

nos anos subsequentes”. 

 

O tema planejamento estratégico tem sido fortemente difundido pela academia e pelo 

mercado. Muitas empresas, independentemente de porte ou tempo de existência, têm buscado 

desenvolver expertise neste assunto, o que aponta o reconhecimento da importância de se ter 

um planejamento estratégico bem definido, que aumente as chances de continuidade dos 

negócios e de uma maior geração de valor. Porém, uma dificuldade pode surgir logo após a 

empresa identificar a necessidade de criar seu planejamento, a qual se materializa na dúvida 

de como estruturar um modelo de formulação e implementação de estratégias. 

 

Tavares (2000, p. 325) contribui com uma solução para esta lacuna apresentando um roteiro-

exemplo que cobre suficientemente os pontos principais que precisam ser analisados e 

discutidos durante o processo de formulação e implementação de estratégias numa 

organização. A figura 01 ilustra a proposta: 
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Figura 01 – Modelo de formulação e implementação de um planejamento estratégico 

 

Fonte: Baseado em Tavares (2000, p. 325). 

 

Conforme pode ser observado na figura 01, TAVARES (2000) propõe que os primeiros 

pontos a serem analisados na formulação estratégica são: o ambiente externo (macroambiente, 

relacionamentos e ambiente competitivo), o escopo competitivo da empresa e uma análise 

interna (identificar competências distintivas contidas em sua missão e visão). A análise do 

ambiente externo precisa ser muito criteriosa na busca de revelar possíveis ameaças e 

oportunidades que o meio social pode promover ao ambienta da empresa. São exemplos de 

variáveis externas que podem ser vistas como ameaças ou oportunidades: aumento do dólar, 

previsão de crescimento da economia, mudanças no governo, entre outros. O escopo 

competitivo ou âmbito competitivo por sua vez trata do delineamento de atuação da empresa, 

ou seja, a forma que a empresa pretende trabalhar os segmentos existentes no mercado. A 

empresa pode desenhar um escopo de atuação atuando em vários mercados assim como pode 

preferir focar em nichos específicos. Sobre a análise do ambiente externo, é possível citar uma 

ferramenta que há bom tempo vem sendo utilizada para facilitar o mapeamento do ambiente 

externo e interno em que a empresa está inserida é a análise SWOT. A figura 02 demonstra a 

estrutura deste modelo: 
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Figura 02 – Análise SWOT 

 

Fonte: Wordpress (2014) 

 

Após essas primeiras análises, a empresa deve definir sua estratégia competitiva genérica 

(custos, diferenciação ou enfoque) alinhada às suas estratégias internas (sobrevivência, 

crescimento, manutenção e desenvolvimento). A vantagem competitiva é o resultado dessas 

análises e proposições. Tavares (2000) complementa o entendimento dizendo que: 

A posição relativa de uma empresa dentro de sua indústria é questão central 
de uma estratégia competitiva. As empresas deverão posicionar-se em face de 
uma das estratégias competitivas genéricas ou segundo sua combinação em 
relação ao ambiente que terão que enfrentar (Tavares, 2000, p. 338). 

 

Liderança em custos é o posicionamento em que a empresa pratica preços mais baixos 

(competitivos) para seus produtos e serviços. Para tal, se faz necessário que a empresa consiga 

reduzir seus custos e despesas de forma a torná-los relativamente menores que os custos e 

despesas de seus concorrentes. Souza (2011, p. 37) corrobora com este conceito 

argumentando que “os baixos custos dão condições para que as organizações continuem 

lucrando, mesmo que os concorrentes já tenham consumido seus lucros na competição”.  
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Tavares (2000, p. 338) complementa ao dizer que “as fontes de vantagens de custo dependem 

da estrutura da indústria e variam de empresa para empresa, segundo suas características e 

condições de acesso a economias de escala, tecnologias e matérias-primas de forma 

preferencial”.  Ele ainda chama atenção para a curva de aprendizagem, disciplina e atenção 

aos detalhes. Por outro lado, uma estratégia por diferenciação tem foco em colocar produtos 

e/ou serviços no mercado com características superiores e distintivas que sejam suficientes 

para despertar a percepção do cliente para a superioridade ou exclusividade de tal 

produto/serviço, a ponto de pagar valores superiores para adquiri-los. 

 

Souza (2011, p. 338) pontua que “quando a diferenciação é alcançada, os retornos podem 

chegar a padrões acima da média”. A diferenciação ainda aumenta as chances de alcançar a 

lealdade dos consumidores. Tavares (2000, p. 338) postula que: 

A lógica da estratégia da diferenciação exige que a empresa escolha os 
atributos com os quais irá diferenciar seus produtos dos produtos de seus 
concorrentes. Entre as fontes que contribuem para a conquista desse tipo de 
vantagem estão: uma cultura que estimule a inovação, o trabalho em equipe e 
individual e a propensão em assumir riscos (Tavares, 2000, p. 338). 

 

Tavares (2000) complementa apresentando mais duas teorias de posicionamento estratégico à 

luz dos conceitos de Porter: estratégia de enfoque e estratégia do meio-termo, conceituando: 

Estratégia de enfoque: quando uma empresa escolhe atuar em um ambiente 
específico dentro de uma indústria. Ocorrem duas variantes: a busca contínua 
por redução de custos, mantendo a diferenciação, ou uma diferenciação 
maior, mantendo o mesmo custo. 

Estratégia do meio-termo: é normalmente manifestação da relutância de uma 
empresa em fazer escolhas sobre como competir, ou para engajar-se em uma 
das estratégias ora descritas (Tavares, 2000, p. 339). 

 

Outros autores registraram sua preocupação com a escolha do posicionamento estratégico 

dentro do processo de formulação e implementação de estratégias. Magretta (2012, p. 229) diz 

que “o posicionamento tem a ver com o lugar onde queremos estar no setor”. Já Tavares 

(2000, p. 338) relata que “as empresas deverão se posicionar em face de uma das estratégias 

competitivas genéricas ou segundo sua combinação em relação ao ambiente que terão que 

enfrentar”. Porter (1979) contribui em seu trabalho “How Competitive Forces Shape 

Strategy”, relatando como as forças competitivas moldam as estratégias e influenciam na 

escolha do posicionamento estratégico, e quais são essas forças. Para isto, Porter (1979) 
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apresenta cinco forças que são responsáveis pelo processo de moldar a estratégia: poder de 

força dos compradores, poder de força dos fornecedores, ameaça de bens ou serviços 

substitutos, ameaça de novos entrantes e rivalidade entre os competidores existentes. Magretta 

(2012) complementa dizendo que é de grande importância que os gestores entendam como 

estas cinco forças se comportam no contexto em que atuam; entretanto, é importante não 

incorrer no estabelecimento de estratégias de competição para superar rivais. O objetivo é 

competir para ter lucro.  

 

Quanto às estratégias internas, Tavares (2000) cita que estas podem ser de sobrevivência, 

manutenção, crescimento e desenvolvimento. De forma analítica sobre os tipos de estratégias 

internas que uma empresa pode adotar, Selem (2014) conceitua que a estratégia de 

sobrevivência é caracterizada por interrupção nos investimentos, redução de custos e 

despesas, e precisa ser momentânea e utilizada em situações de alto índice de falhas internas e 

ameaças externas. Já a estratégia de manutenção pode ser adotada num cenário de muitas 

ameaças externas; porém, a empresa também tem alguns pontos fortes, tais como: expertise, 

disponibilidade financeira, recursos humanos bem treinados, tecnologia, etc. Uma estratégia 

de manutenção pode ser usada como uma ponte de transição da estratégia de sobrevivência 

para a estratégia de crescimento. Os investimentos aparecem, mas de forma moderada. Um 

exemplo de estratégia de manutenção é o ponto de equilíbrio. Por sua vez, a estratégia de 

crescimento ocorre quando na comparação de forças e fraquezas tem-se uma perspectiva 

favorável. Os pontos fracos são trabalhados e podem ser implementadas estratégias de 

inovação, internacionalização, joint venture e expansão, sendo esta última a mais comum. Por 

fim, a estratégia de desenvolvimento ocorre quando há forte e evidente predominância dos 

pontos fortes sobre os pontos fracos na análise do ambiente externo. Tal estratégia remete aos 

incrementos e inovações mercadológicas e tecnológicas ou à combinação dessas duas 

vertentes. Este tipo de estratégia é caracterizado por um período de representativos 

investimentos. 

 

Atravessada a etapa de formulação de estratégias e seus planos, a preocupação passa para o 

processo de implementação. Diversos autores como Almeida (2004), Dias, Bernardes e 

Drummond (2008), Oliveira (2010) e Rosa (2010) têm demonstrado interesse em pesquisar o 
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problema da implementação estratégica e o significante nível de insucesso que tem norteado 

esse processo. Tavares (1991) já ressaltava que: 

Os principais fatores que podem interferir negativamente no processo de 
planejamento estratégico são: resistência a mudanças, falta de/ou incorreções 
na leitura ambiental, falta de informações apropriadas ao processo decisório e 
falta de capacitação dos recursos humanos (Tavares 1991, p. 47). 

Oliveira (2010) e Grego (2008) apontam em seus trabalhos que o ponto mais crítico do 

processo estratégico é sua implantação. Tirar a estratégia do papel é o grande desafio que as 

empresas têm enfrentado nos últimos anos.  

 

Rodrigues et al. (2003) descreveram os desafios da implementação do planejamento 

estratégico na Karsten S/A, caracterizada como a segunda maior indústria de artigos para 

cama, mesa e banho do Brasil e América Latina. Os resultados identificaram no estudo de 

caso que as principais dificuldades na implementação do planejamento estratégico foram: 

falta de envolvimento e suporte da alta direção, conflitos de poder na alta direção, problemas 

técnicos, falta de métricas de desempenho não financeiros, comunicação deficiente e liderança 

ineficaz.  

 

Ribeiro (2012) confirma e complementa essas dificuldades por meio de um estudo de caso na 

empresa ALUM Indústria de Alumínios, localizada em Belo Horizonte, estado de Minas 

Gerais. Os resultados estão em conformidade com as constatações dos autores anteriormente 

citados. Os fatores que impactaram negativamente na implementação foram falta de 

participação e envolvimento, ausência de comprometimento, resistência a mudanças e 

comunicação deficiente. 

 

Stein (2000) corrobora com sua dissertação que versa sobre o planejamento estratégico nas 

médias e grandes indústrias calçadistas do Vale dos Sinos. A amostra utilizada constou de 32 

empresas que representam 33% da população total das indústrias calçadistas daquela região. 

Os resultados demonstram que pouco mais de 1/3 das empresas pesquisadas possuem 

planejamento estratégico formalizado. Ainda constatou-se pela análise dos dados que a 

maioria das empresas realiza planejamentos táticos e não estratégicos, e isto se dá 

principalmente por limitações técnicas de seu corpo gerencial e dificuldades em prever 

vendas. Na percepção dos entrevistados, os fatores positivos que o planejamento estratégico 



23 

 

 

proporcionou para a empresa foram os seguintes, em ordem decrescente de número de votos: 

visão da meta e objetivos; delimitar alternativas; facilitação para tomada de decisões; ganho 

de amplitude de visão para tomada de decisões; foco; controle; divisão de tarefas; planos de 

produção e vendas bem definidos; antecipar a viabilidade e qualificação dos recursos 

humanos. Já as maiores dificuldades apresentadas foram: falta de qualificação gerencial; 

dificuldade em prever demanda; incertezas econômicas; prioridade; envolvimento das 

pessoas; falta de planejamento; revisões periódicas; velocidade de mudanças; dedicação e 

liderança estratégica. Ressalta-se que a dificuldade em prever a demanda é um ponto cuja 

solução total não é possível. 

 

Macedo et al.;  (2012) descrevem em seu artigo uma pesquisa realizada junto a 24 empresas 

de grande porte, que juntas absorvem mais de quarenta mil empregos diretos, o que 

corresponde a 37% da mão de obra empregada no estado do Rio Grande do Sul. Afirmam que 

“as fragilidades do processo de gestão com procedimentos pouco sistemáticos de 

monitoramento, práticas de inovação pontuais e processos de restritivos” são elementos que 

levam ao insucesso na execução de estratégias.  

 

O Serviço Brasileiro de Apoio à Empresa – SEBRAE realizou um estudo compreendendo 

14.181 entrevistas com indivíduos de todas as regiões do Brasil na busca de identificar os 

fatores determinantes de sucesso encontrados nas empresas que sobreviveram após dois anos 

de sua criação, com uma amostra suficiente para proporcionar 95% de confiança. Os 

resultados apontam para mudanças de comportamento e pensamento dos empresários. 

Segundo a primeira pesquisa realizada em 2000/2002, apenas 14% dos empresários se 

preocupavam com o planejamento dos seus negócios. Em 2005 este número saltou para 71%. 

Formação empresarial saltou de 17% para 54%, marketing e vendas de 7% para 47%, análise 

financeira de 7% para 36%, e relações humanas subiu para 38% contra 3% da primeira 

pesquisa. Estes números demonstram uma preocupação dos empresários em se 

profissionalizarem para o gerenciamento do negócio (SEBRAE, 2007).  

 

Ainda sobre os resultados principais da pesquisa expressos na identificação dos fatores 

condicionantes de sucesso encontrados nas empresas que perpetuaram em suas atividades, 

destacam-se três categorias: habilidades gerenciais, capacidade empreendedora e logística 
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operacional. As habilidades gerenciais se constituíram de dois construtos: estratégia de vendas 

e conhecimento do mercado. Para a maioria das empresas de sucesso, o ponto mais 

importante, conhecimento do mercado, foi fundamental para desenvolver estratégias de 

sucesso. Já a maioria das empresas que tiveram insucesso culpa o fracasso por falhas na 

estratégia de vendas (SEBRAE, 2007). Em resumo, os resultados apontam que são essenciais 

para o sucesso do negócio conhecimentos nas áreas de planejamento empresarial, vendas e 

recursos humanos. Também foi dado destaque à necessidade de se ter um bom administrador 

para tomada de decisões, além de persistência, perseverança, criatividade e uso de capital 

próprio (SEBRAE, 2007).  

 

Fazendo uma reflexão sobre a abordagem realizada acerca de estratégia neste capítulo, 

levando em conta a evolução do conceito, a diversidade de pensamentos entre os autores, a 

aplicação do planejamento estratégico nas empresas, a evolução do planejamento estratégico 

nas empresas e na academia, 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 do processo de implantação de estratégias nas empresas. 

Mesmo com o surgimento de diferentes definições de estratégia e formas de implantá-la, os 

problemas na implantação aparentemente se mostram os mesmos ao longo dos anos, como 

evidenciado por meio das pesquisas consultadas. Esta 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 das discussões nesse campo do 

conhecimento. É possível inferir que ainda existem oportunidades para serem trabalhadas 

visando compreender melhor os aspectos que têm sido apresentados por vários pesquisadores 

como fatores de insucesso mais comuns que os gestores têm encontrado no processo de 

concretização de seus objetivos estratégicos. O quadro 01 apresenta um resumo dos fatores de 

insucesso mais frequentes: 
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Quadro 01 – Principais fatores de insucesso das estratégias empresariais: 

DIFICULTADORES REFERENCIAL TEÓRICO 

Liderança estratégica 
Dias, Bernardes e Drummond (2008), Rodrigues et 
al (2003), Stein (2000), Nobrega e Whebber 2012, 
SEBRAE (2007) 

Aprendizagem Tavares (1991), Dias, Bernardes, Drummond (2008) 

Sistemas de Controle 
Tavares (1991), Dias, Bernardes e Drummond 
(2008), Rodrigues et al (2003), Stein (2000), 
Macedo et al.;  (2012), SEBRAE (2007) 

Atrasos no planejamento 
Dias, Bernardes, Drummond (2008), Stein (2000), 
SEBRAE (2007) 

Alocação de recursos Dias, Bernardes e Drummond (2008) 

Falta de/ou incorreções na leitura ambiental Tavares (1991) 

Divulgação / Comunicação 
Dias, Bernardes e Drummond (2008), Rodrigues et 
al (2003), Ribeiro (2012), SEBRAE (2007) 

Adequação de rotinas Dias, Bernardes e Drummond (2008) 

Envolvimento da alta administração Rodrigues et al (2003), Ribeiro (2012) 

Conflitos de poder na alta administração Rodrigues et al (2003) 

Ausência de comprometimento Ribeiro (2012), Stein (2000) 

Resistência a mudanças Tavares (1991), Ribeiro (2012), Stein (2000) 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

O quadro 01 encerra esta primeira seção do capítulo que se concentrou em estratégia e 

planejamento estratégico, finalizando com as principais dificuldades encontradas pelas 

empresas na implementação de seus planos estratégicos. A partir desse momento, serão 

apresentadas definições, conceitos e modelos do sistema de controle gerencial por meio da 

realização de um apanhado na teoria sobre o tema. Pretende-se entender melhor os contributos 

que o sistema de controle gerencial pode oferecer para facilitar a implementação estratégica 

na empresa. Adicionalmente, pretende-se entender como o sistema de controle gerencial pode 

ajudar na avaliação de desempenho estratégico e operacional. 

 

2.2 Sistema de Controle Gerencial (SCG) 

 

As empresas, em um cenário de negócios, normalmente são criadas sob a perspectiva de 

obtenção de resultados econômicos que satisfaçam as expectativas de seus proprietários, que 

colocam seu capital em risco. Nessa direção, é natural supor que os objetivos dessas empresas 

possuam orientação para a busca de resultados que propiciem um crescimento sustentável, 
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sem riscos de interrupções, garantindo a perpetuidade dos negócios (NASCIMENTO; 

REGINATO, 2009, p. 2). 

 

Visando alcançar estes objetivos, que podem ser resumidos em garantir a perpetuidade dos 

negócios e maximizar a geração de valor para os donos do capital, os gestores buscam 

desenvolver estratégias que potencializem a geração de vantagem competitiva sustentável 

frente a seus concorrentes. Logo, essas estratégias precisam ser cumpridas para possibilitar o 

alcance dos objetivos vislumbrados pela alta administração. Em tal processo, o 

estabelecimento de instrumentos de controle de avaliação de desempenho com o fim de 

monitorar as operações ligadas aos objetivos estratégicos pode favorecer a identificação de 

situações que necessitem de correção para que a empresa mantenha sua congruência. Este 

processo é o sistema de controle gerencial (SCG) que Anthony (1973), no início da 

construção teorética sobre o tema, assim descreveu: 

O sistema de controle gerencial é o processo de assegurar que os recursos 
obtidos serão utilizados de forma eficiente e eficaz para o alcance dos 
objetivos organizacionais. O controle é o processo pelo qual a administração 
se assegura, tanto quanto possível, que as medidas tomadas pelos membros 
da organização estão de acordo com os planos e políticas da administração 
(Anthony, 1973, p. 12). 

 

Gomes e Salas (1999, p. 50) corroboram ao dizerem que o SCG é “o desenho de instrumentos 

e exercício de ações orientadas à manutenção e à melhoria contínua da posição competitiva da 

organização”. Jordão (2009) complementa as definições supracitadas sobre o conceito e o 

objetivo do SCG, dizendo:  

Sistema administrativo capaz de influenciar o comportamento dos membros 
da empresa e que consiste em verificar se todas as ações das pessoas e todos 
os processos estão sendo feitos conforme o planejado. Esse sistema tem o 
intuito de promover a eficácia organizacional e fazer com que a empresa siga 
os rumos previamente traçados pela alta direção e possa, assim, cumprir sua 
missão. O SCG deveria ser um processo permanente, executado em todos os 
níveis, funções, projetos e atividades organizacionais com o objetivo de 
promover a congruência dos objetivos pessoais e empresariais. Através desse 
processo, as informações geradas serviriam como base para a tomada de 
decisões, para a formulação de políticas e estratégias e para a adequação de 
processos aos objetivos corporativos. O SCG deveria, ainda, proporcionar 
formas de intervenção organizacional que proporcionassem ajustes no 
sistema de gestão e a integração entre os diferentes níveis hierárquicos, 
atividades e unidades empresariais (JORDÃO, 2009, p.33). 

 

O sistema de controle gerencial (SCG) deve se preocupar, sobretudo, em facilitar a 

implementação estratégica e influenciar o comportamento dos colaboradores em direção aos 
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objetivos da empresa. Para que esses objetivos sejam atingidos, o SCG se vale do uso de 

instrumentos formais e informais de controle. Os instrumentos formais são indicadores, 

procedimentos, sistemas de informação, entre outros. Já os mecanismos informais de controle 

possuem caráter mais intangível e podem ser representados pelo controle social. Indivíduos se 

auto-ajustam ao padrão de interação de subgrupos da organização e aos padrões normativos 

da organização que guiam o comportamento de seus funcionários, comumente identificados 

em declarações de missão, visão e valores (LEÃO; MELLO, 2010, p. 254).  

 

Anthony e Govindarajan (2008, p. 5) definem sistema como “uma forma predeterminada e 

normalmente repetitiva de realizar uma séria de etapas mais ou menos periódicas, 

coordenadas e recorrentes, que têm como finalidade realizar um propósito especificado”. À 

luz desta definição geral sobre sistema, pode-se dizer que o SCG tem como missão buscar 

predeterminar as atividades da função gerencial; porém, o controle gerencial é muito 

complexo e, muitas vezes, precisa de julgamento na decisão, o que impede uma total 

sistematização do trabalho. Quanto ao processo de controle, pode-se destacar a perspectiva de 

Anthony (1976, p. 21) que postula que “o SCG é o processo que utiliza a informação contábil 

para assegurar que os recursos sejam obtidos e aplicados de forma eficiente e efetiva na 

realização dos objetivos da empresa”. O autor ainda diz que um SCG é dividido em três 

partes: (1) planejamento, (2) operações e (3) apuração e análise de desempenho. Ainda sobre 

o controle, Flamholtz (1979) complementa Anthony (1976), definindo o SCG como o 

processo de influenciar o comportamento do pessoal, aumentando a probabilidade das pessoas 

se comportarem de modo a alcançar os objetivos da empresa. Tavares (2007, p. 337) descreve 

controle como “um instrumento para verificar o que está previsto e o que está efetivamente 

ocorrendo”. Por sua vez, Anthony e Govindarajan (2008) corroboram essas posições e 

descrevem o controle como o conjunto de métodos e ferramentas que os membros da empresa 

usam para mantê-la na trajetória necessária para alcançar seus objetivos. Esses autores 

explicam ainda que o controle gerencial desenvolve-se em torno da necessidade de uma 

empresa fazer convergir às atividades e tarefas de todos os membros envolvidos em sua 

estrutura produtiva numa mesma direção, de forma sinérgica, dentro de uma idéia de 

congruência dos objetivos.  
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Atkinson et al. (2000) complementam afirmando 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. 

Discutindo-se o “controle operacional” apresentado por Atkinson et al. (2000), verifica-se a 

importância de se controlar também as atividades operacionais. De forma empírica, sabe-se 

que os resultados das operações constroem os resultados estratégicos, afirmação esta que é 

corroborada por Magretta (2012).  

 

Percebe-se com base nesses autores que caso as operações estejam desalinhadas das 

estratégias, mesmo que tais operações cumpram suas metas de eficiência e eficácia, os 

objetivos estratégicos podem não ser atingidos colocando em risco o planejamento 

estratégico. Logo se faz necessário buscar a congruência dos objetos operacionais aos 

objetivos estratégicos para que os esforços das operações construam o resultado estratégico 

esperado.  

 

Gomes e Salas (1999) corroboram com a preocupação do controle das operações descrevendo 

que a elaboração do controle operacional é feita mediante: 

O desenho de instrumentos e exercício de ações formais ou informais que 
busquem influenciar o comportamento das pessoas, manter a congruência 
levando em conta a cultura organizacional e contexto social e competitivo 
(GOMES; SALAS, 1999, p. 51). 

 

Teixeira (2010) ressalta que as ferramentas da contabilidade gerencial compõem a estrutura 

do sistema de contabilidade gerencial, de modo que é possível dizer que a estrutura do SCG é 

determinada pelas ferramentas gerenciais utilizadas e por fatores organizacionais presentes no 

contexto interno e externo à empresa. Desta forma, o controle gerencial se mostra um 

instrumento de gestão para potencializar o uso eficiente dos ativos econômicos da empresa. A 

figura 04 apresenta o SCG em uma perspectiva ampliada de atuação a partir de um adequado 

desenho e uso: 
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Figura 04 – Modelo abrangente de atuação do SCG 

 

Fonte: Novas (2008) 

Os benefícios propostos pelo SCG são proporcionados por meio das informações que o 

sistema produz. É importante ressaltar que o SCG não toma decisões, não cria metas ou 

estratégias e muito menos presta contas dos recursos alocados. Uma vez que o controle 

identifica comportamentos fora do padrão esperado (controle diagnóstico), os gestores podem 

tomar ações corretivas sobre o ponto de desvio antes que este venha comprometer os 

resultados que a empresa traçou como objetivo; porém, as ações precisam ser adotadas por 

pessoas. O SCG não realiza o papel do gestor na tomada de decisão. É uma ferramenta que 

facilita o processo de tomada de decisão por meio de informações que possibilitam uma visão 

mais holística da empresa. Também é importante destacar que o planejamento estratégico 

precede o desenho do SCG, uma vez que o segundo servirá de apoio ao primeiro. Diante 

disto, o primeiro passo a ser seguido é a elaboração do planejamento estratégico, e em seguida 

deve ser trabalhada a estruturação do SCG, visando facilitar a implementação da estratégia 

que será seguida.  

 

As primeiras discussões teóricas sobre o SCG tiveram início com Anthony nas décadas de 

1960 e 1970. Suas abordagens enfatizam o goal congruence (congruência de objetivos) por 

meio do processo de planejamento e controle. Anthony (1976, p. 21) define o SCG como “o 

processo que utiliza a informação contábil para assegurar que os recursos sejam obtidos e 

aplicados de forma eficiente e efetiva na realização dos objetivos da empresa”. Ele acredita 

que o SCG é estruturado em planejamento, operações e análise de desempenho, e precisa 
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contemplar toda a empresa criando 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. Autores modernos como Gomes e Salas (1999) chamam 

a abordagem de Anthony de “perspectiva racionalista do controle”, por ser inspirada nos 

conceitos de Taylor e Fayol. Anthony enfatiza que o SCG sempre precisará do julgamento 

humano e por isto não poderá ser totalmente sistematizado. 

 

Por sua vez, Lorange e Morton (1974) complementam a visão de Anthony (1976) e avançam 

as discussões sobre o SCG, apontando que seu estado atual remete à ênfase em controles 

financeiros e orçamentos, reconhecendo a importância desses pontos, entretanto já 

identificando que medidas financeiras não serão suficientes para uma gestão adequada da 

empresa. Lorange e Morton (1974) ressaltam a importância de identificar as variáveis de 

controle e estabelecer vínculos entre elas e os planos de curto prazo (operacionais), e entre 

estes e os planejamentos de longo prazo (estratégicos). O SCG precisa estar delineado pelas 

metas e objetivos, estrutura organizacional, as pessoas da empresa, a tecnologia disponível e o 

ambiente externo.  

 

Variáveis-chave são medidas que refletem os objetivos da empresa, por exemplo, market 

share, inovações e medidas financeiras. Lorange e Morton (1974) são pioneiros em indicar 

que o SCG precisa conter medidas não financeiras para o processo de gerenciamento. Sobre 

variáveis-chave, Gomes e Salas (1999) explicam que: 

A escolha de variáveis de controle (variáveis-chave) é feita com base no 
impacto causado por variáveis independentes – estrutura organizacional, 
pessoal, tecnologia e forças ambientais externas -, conferindo à empresa a 
possibilidade de adaptação a mudanças ocorridas no contexto social externo. 
A ênfase recai sobre o ambiente e as demandas ambientais sobre a dinâmica 
organizacional, salientado que são as características ambientais que 
condicionam as características organizacionais (GOMES; SALAS, 1999, p. 
39). 

Lorange e Morton (1974) chamam atenção para três tendências evolutivas do SCG. A 

primeira remete à necessidade de uma articulação mais próxima entre o SCG e o 

planejamento formal. A segunda é a falta de estabilidade do ambiente externo que exigirá um 

conjunto mais robusto de variáveis de controle. A terceira ressalta o aumento da 

diversificação das grandes empresas que resultará em estruturas organizacionais mais 

complexas. 
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Contradizendo em parte as abordagens de Anthony (1976) e Lorange e Morton (1974), 

Hofstede (1978) faz duras críticas ao modelo cibernético e racionalista em seu artigo The 

Poverty of Management Control Philosophy, dizendo que o modelo de SCG amparado em 

orçamento, planejamento e gestão por objetivos está fadado ao fracasso. Hofstede (1978) 

critica estruturas e processos de controle que atuam no ciclo de estabelecimento de metas, 

medição, comparação e trabalho sobre os desvios encontrados (atuação diagnóstica), 

entendendo que esse modelo provoca a resistência dos colaboradores, pois as pessoas 

apresentam dificuldades e resistência quando são controladas todo o tempo. Autores 

contemporâneos como Gomes e Salas (1999) batizaram sua abordagem como perspectiva 

psicossocial do controle. 

 

Na construção do SCG, a abordagem de Hofstede (1978) conta com conhecimentos de outras 

áreas, como psicologia, antropologia e filosofia, propondo um modelo que tenha caráter 

homeostático, onde o controle existe por si de forma autorregulada, sustentando o modelo em 

coalização com propósitos empresariais, negociação como regra e correção dos desvios 

durante a operação. Hofstede (1978) concorda com Lorange e Morton (1974) ao dizer que o 

SCG não pode mais estar alicerçado somente em medidas financeiras, sugerindo que o SCG 

deve levar em conta também variáveis políticas e culturais, bem como os relacionamentos das 

pessoas e suas negociações. 

 

O final da década de 1980 e início da década de 1990 foram marcados por uma efervescência 

nas discussões sobre a relevância da contabilidade gerencial, assim como do SCG. Kaplan 

(1991) corrobora Otley (1999) discutindo a necessidade de aperfeiçoamento da contabilidade 

de gestão frente às mudanças no ambiente de negócios. Nessa época foi publicado o polêmico 

artigo “Relevance lost: the rise and fall of management accounting”, mais precisamente em 

1987, pelos professores Thomas Johnson e Robert S. Kaplan. Gomes e Salas (1999) 

corroboram com tal preocupação ao postularem a necessidade urgente de um novo modelo de 

controle de gestão. Os autores confirmam as provocações feitas por Johnson e Kaplan (1987) 

sobre a perda de relevância da contabilidade gerencial. Gomes e Salas (1999) ainda dedicam 

um capítulo de seu livro para a emergência do controle estratégico que precisa estar vinculado 

ao contexto social, preocupando-se constantemente com a situação do ambiente e suas 
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perspectivas de mudança. Esses autores entendem que é de vital importância diagnosticar as 

mudanças do ambiente externo para avaliar a necessidade de um reposicionamento estratégico 

por parte da empresa. Adicionalmente, este processo exercitará o fluxo das informações entre 

os sistemas de controle estratégico, orçamentário e operacional da empresa, o que corrobora 

com as preocupações de Tavares (1991). 

 

Otley (1999) faz também uma reflexão e provocação quanto ao desenvolvimento das teorias 

sobre o SCG. Primeiramente ele indaga se os contadores têm acompanhado a nova 

necessidade gerencial das empresas ou se ainda estão presos a técnicas de cálculos de custos. 

Afirma que é essencial que contadores que pretendem criar um SCG precisam desenvolver 

conhecimento do negócio. Argumenta ainda que os sistemas de controle precisam refletir os 

objetivos de uma empresa. Por fim, conclui que é preciso olhar o contexto externo da empresa 

e o nível de valor que está sendo oferecido aos seus clientes. 

 

Esse período de discussões colaborou para a evolução da teoria sobre o SCG, que se tornou 

mais robusta. Isto se deve ao fato de que, ao longo dos mais de aproximadamente 40 a 50 

anos após as primeiras obras de Anthony, muitos trabalhos, pesquisas e estudos de caso foram 

realizados sobre o tema, o que propiciou a evolução da teoria e, consequentemente, tornou-a 

mais pujante. Os trabalhos que surgiram a partir da década de 1990 já estavam mais voltados 

à facilitação da implementação estratégica, as medidas não financeiras já estavam inseridas 

nos SCG e muito já se discutia sobre a importância de estabelecer vínculos entre operações e 

estratégias (Ferreira; Otley, 2009). O SCG passava a exercer papel de maior importância nas 

empresas. O crescimento da concorrência, o advento da internet e a busca de 

profissionalização por parte dos gerentes também contribuíram para o processo de avanço e 

consolidação da teoria de SCG. 

 

Flamholtz (1996) concorda com Anthony (1976) ao defender que o SCG deve, sobretudo, 

influenciar o comportamento das pessoas para que a empresa possa cumprir seus planos e 

alcançar seus objetivos, numa perspectiva que entende o processo de controle em quatro 

questões centrais: natureza do controle, funções gerenciais do controle, estrutura 

organizacional e customização do SCG, sendo a última de maior ênfase para o autor. 

Entretanto, é possível perceber que a perspectiva do SCG de Flamholtz (1996) também traz 
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em sua essência sinais das proposições de Hofstede (1978), com preocupações sobre o 

comportamento humano, primeiramente para que as pessoas ajam em congruência com os 

objetivos organizacionais. Em seguida, considera-se a integração dos esforços de forma 

eficiente e eficaz para o cumprimento desses objetivos, em concordância com Anthony 

(1976). O terceiro ponto é a avaliação de desempenho, que levará os indivíduos a realizarem 

suas atividades dentro das metas estabelecidas, pois saberão que se agirem de forma diferente 

isto não ficará oculto. Por fim, o quarto ponto recai sobre a necessidade de o SCG ser um 

mecanismo facilitador da implementação estratégica.  

 

Flamholtz (1996) é o precursor das discussões sobre os elementos que estruturam um SCG: 

desenho e uso. O primeiro (desenho) é tratado como regras, técnicas e procedimentos 

expressos em orçamentos, avaliação de desempenho, entre outras ferramentas. Já o controle 

gerencial é apresentado com uma relevância muito maior. O foco não está propriamente no 

controle, mas no modo como o sistema é usado para influenciar o comportamento dos 

indivíduos. Seu modelo é apresentado como 'managerial lens' (lente gerencial). Ele ressalta 

que uma empresa pode ter procedimentos de controle e não ter um SCG. Flamholtz (1996) 

defende que um SCG é formado por três elementos principais: estrutura cibernética composta 

por quatro subsistemas (planejamento, operações, medição e avaliação e recompensa), 

estrutura da empresa e a cultura organizacional. Esse modelo de estrutura do SCG recebeu o 

nome de The Core Control System (O núcleo do sistema de controle). A figura 06 busca 

facilitar o entendimento do modelo: 

Figura 06 - The Core Control System (O núcleo do sistema de controle) 

  
Fonte: Flamholtz (1996) 
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De forma mais detalhada, o núcleo do sistema de controle possui três componentes: controles 

cibernéticos, estrutura organizacional e cultura organizacional. Os controles cibernéticos são 

compostos por cinco partes: planejamento, operações, medidas, feedback e recompensas de 

avaliação. Na esfera do planejamento as estratégias são desmembradas em objetivos e metas. 

As operações remetem ao cotidiano da empresa que precisa estar alinhado com os objetivos e 

metas traçados. Desta forma, fazem-se necessários instrumentos de avaliação da eficiência da 

operação no caminhar em direção ao cumprimento dos objetivos. Os resultados com 

satisfação acima da meta precisam estar pautados numa política de recompensas para 

aumentar a satisfação dos indivíduos, motivando-os a construir resultados de excelência. O 

feedback é importante para ajustes de posicionamento e comportamento dos indivíduos, sendo 

o ponto de partida de um processo de melhoria contínua, o qual contribui para o aprendizado 

organizacional. A estrutura organizacional abarca os departamentos e operações da 

organização, os pontos de controle necessários e como estes devem estar interligados. Por 

fim, a cultura organizacional transmitirá ao SCG as características do fundador por meio da 

visão, missão e valores da empresa. Outra importante contribuição que Flamholtz (1996) 

apresenta é uma descrição sobre a importância de se estabelecer vínculos entre planejamento 

estratégico, operações e avaliação de desempenho. Merchant e Van der Stede (1998) 

complementam sobre a importância do controle operacional e do controle estratégico e as 

causas comuns do primeiro não apoiar o segundo. Estas causas foram identificadas como falta 

de direção, problemas de motivação e limitações pessoais dos envolvidos. Flamholtz (1996) 

cita ainda que o SCG precisa permitir o fluxo de informações, que deve ocorrer de forma 

interdependente em quatro processos. O primeiro processo é o planejamento, onde são 

estruturados e comunicados os objetivos e metas da empresa. Em seguida estão as operações 

que devem executar as determinações recebidas do processo de planejamento. No terceiro 

processo têm-se os sistemas de medição, normalmente representados pela contabilidade e o 

sistema de informações (ERP) que a empresa utiliza. O quarto e último processo recebe as 

informações do sistema de medição e realiza a avaliação de desempenho (que deve 

recompensar os resultados gerados de forma satisfatória para com os objetivos da empresa). 

 

Esta perspectiva apresentada oferece três principais contribuições para os gestores da 

empresa. A primeira contribuição é monitorar as operações verificando se as mesmas estão 

em congruência com os objetivos. O modelo do SCG proposto por Flamholtz (1996) permite 
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avaliar a eficácia dos sistemas estratégicos e operacionais; os resultados apontam 

necessidades de melhorias e redesenho do SCG. Flamholtz (1996, p. 610) conclui sua obra 

dizendo: “O objetivo geral e central de um SCG é a congruência. Porém, se o sistema não 

levar em conta as variáveis do comportamento humano, aumentam-se os riscos de obtenção 

de resultados disfuncionais”. 

 

Vale destacar as contribuições para a evolução dos estudos sobre o SCG advindas de Otley 

(1999, p. 366), autor que propõe um modelo de sistema de planejamento e controle gerencial 

estruturado em cinco perguntas de orientação estratégica: a) Quais são os principais objetivos 

que são fundamentais ao futuro da empresa? b) Quais são as estratégias, planos, processos e 

atividades que a empresa desenvolveu para alcançar tais objetivos? Como estes poderão ser 

medidos? c) Qual é o nível de desempenho que precisa ser atingido? d) Quais são as 

recompensas e penalidades para o atingimento ou não desses objetivos? e) Quais são os fluxos 

de informações? Poucos autores abordam a preocupação de Otley (1999) sobre recompensas e 

penalidades pelo atingimento ou não das metas. Observa-se nas empresas maior facilidade 

para conferir recompensas do que administrar penalidades. 

 

Por sua vez, Anthony e Govindarajan (2008) entendem e 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 da implementação estratégica, pautado nos fatores críticos de sucesso. 

Para esses autores, o controle interativo é essencial para a sobrevivência da empresa, criando 

uma empresa de aprendizado. A definição de empresa de aprendizado é expressa por Anthony 

e Govindarajan (2008, p. 471): 

Empresa de aprendizado efetivo é aquela em que funcionários de todos os 
níveis avaliam o ambiente, identificando potenciais problemas e 
oportunidades, trocando informações abertamente, e experimentando 
modelos alternativos de negócios para adaptar o ambiente emergente com 
sucesso. 
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Eles defendem ainda que o principal objetivo do controle interativo é facilitar o 

desenvolvimento da empresa de aprendizado. Muitas decisões da empresa acontecerão 

informalmente de forma interativa por memorandos, reuniões, conversas e até expressões 

faciais. Anthony e Govindarajan (2008) fazem um complemento defendendo que o sistema de 

controle também é influenciado pelo Diretor-presidente, podendo ser pessoal ou impessoal, 

rígido ou flexível, de acordo com o estilo da liderança. A abordagem de Anthony e 

Govindarajan (2008) ilustra com maestria o processo evolutivo da teoria sobre controle 

gerencial, que parte da visão racionalista de Anthony com grande foco no controle das 

operações e dos indivíduos, e alcança um estado de considerável complexidade onde o 

controller precisa ter, além do conhecimento das medidas financeiras, entendimento sobre 

análise de ambiente, cadeia de valor, estratégias. 

 

Concluindo, é possível relatar e evidenciar a contribuição brasileira para a teoria sobre SCG 

no modelo de gestão econômica (GECON) desenvolvido pelo professor Armando Catelli, da 

Universidade do Estado de São Paulo, a partir de seus estudos iniciados na década de 1970. O 

modelo está estruturado sobre a missão da empresa, crenças e valores, estrutura 

organizacional, realidade operacional e capacidade dos seus gestores (SILVA et al., 2011). 

Catelli e Guerreiro (2005) explicam que o sistema de gestão econômica tem como premissa a 

geração de resultados econômicos, por entender que este é o melhor indicador da eficácia do 

sistema gerencial. 

 

Outro termo presente nas discussões mais recentes sobre SCG é a governança corporativa. O 

conceito surge para superar o conflito de agência onde o proprietário decidia autoritariamente 

sobre as direções da empresa. Com a governança, o proprietário delega as decisões a um 

executivo ou a um conselho administrativo que por meio de regras defende os interesses dos 

proprietários (IBGC, 2013). Marques (2007) apresenta um importante esclarecimento sobre a 

governança corporativa: 

A governança corporativa agrega valor, mas não é capaz de criá-lo. Isso 
ocorrerá quando uma boa prática de governança corporativa estiver aliada a 
um negócio de qualidade, lucrativo e bem administrado. Neste caso, a boa 
governança permitirá um melhor desempenho, em benefício de todos os 
acionistas e demais partes interessadas (MARQUES, 2007). 
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Sousa Neto e Martins (2011, p. 210) salientam que o tema da governança tem sido muito 

estudado desde a década de 1980 em função dos inúmeros escândalos financeiros envolvendo 

grandes corporações. Os autores afirmam ainda que a governança corporativa diz respeito, em 

sentido amplo, a quais interesses a empresa deve satisfazer. Os princípios de governança 

corporativa são: direitos dos acionistas, tratamento equitativo dos acionistas, papel dos 

terceiros fornecedores de recursos, a responsabilidade da diretoria e do conselho de 

administração e o acesso e transparência da informação (Marques, 2007). Deste último, o 

termo accountability ganha evidência remetendo à prestação de contas, transparência, lisura. 

O próprio termo accountability tem gerados estudos quanto à sua interpretação e 

aplicabilidade no contexto de negócios (MARQUES, 2007; PINHO; SACRAMENTO, 2009). 

Contudo, o termo começa a aparecer nas preocupações que norteiam os estudos associados ao 

SCG. 

 

2.3 Elementos do SCG – As dimensões desenho e uso do SCG. 

 

Segundo Ferreira e Otley (2005, 2009), a estrutura do SCG é formada por dois construtos: 

desenho e uso. A dimensão desenho está relacionada às características da informação e às 

técnicas de gestão que serão utilizadas, enquanto a dimensão uso expressa como os gestores 

irão usar as informações para a tomada de decisões. Nesta seção do capítulo, estes dois 

construtos serão trabalhados de forma particular na tentativa de se proporcionar um melhor 

entendimento de suas particularidades. 

 

2.3.1 Dimensão Desenho 

A dimensão desenho é o elemento do sistema de controle gerencial que contempla as técnicas 

ou artefatos da contabilidade gerencial que serão utilizados no processo de controle. Mendes 

et al., 2002 conceituam: 

O desenho compreende a estrutura de controle e o processo de controle. A 
estrutura de controle deve considerar os indicadores (variáveis-chave) que 
possibilitarão o controle de cada unidade, a mensuração de sua atuação e o 
sistema de informação que permita o acompanhamento periódico da evolução 
dos indicadores identificados. Já o processo de controle representa o 
planejamento, a avaliação do resultado e as decisões corretivas (Mendes et 
al., 2002, p. 4). 
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Ferreira e Otley (2005) corroboram em parte com a definição de desenho proposta por 

Mendes et al. (2002). Na visão dos primeiros autores, o desenho compreende as técnicas de 

controle que serão utilizadas e a característica da informação, enquanto os últimos citados 

tratam o desenho pela estrutura e processo de controle. A divergência está mais em 

terminologia do que em conceituação. Os elementos descritos por Ferreira e Otley (2005) para 

construir as características da informação e as técnicas que serão utilizadas possuem 

associação com os elementos que Mendes et al. (2002) entendem como necessários para a 

estrutura e o processo de controle.  

 

Os conceitos também podem ser trabalhados de forma complementar entre si, criando-se 

assim um modelo de desenho mais robusto, que pode ter mais chances de entregar o produto 

esperado pela organização. Ferreira e Otley (2005) propõem uma estrutura do SCG conforme 

apresentado na figura 08: 

Figura 08– Estrutura do SCG por Ferreira e Otley 

 

Fonte: Ferreira; Otley (2005) 

 

Aguiar, Pace e Frezatti (2009) complementam as afirmações de Ferreira e Otley (2005) 

fazendo um maior detalhamento das composições do desenho, possibilitando um melhor 

entendimento de cada uma das dimensões. Nesta explicação, as características das 

informações são subdivididas em escopo, tempestividade, agregação, integração e custo. A 

característica escopo é composta pelos elementos foco, qualidade e horizonte de tempo. No 
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aspecto “tempestividade”, a preocupação está com a frequência e velocidade necessária na 

geração de informações. A agregação diz respeito à área funcional, enquanto a integração 

trata de analisar os reflexos das atividades de um ou mais departamentos sobre outros.  No 

quesito “custo” se discute a viabilidade econômica de se ter a informação. O principio base é 

que o custo para se obter uma informação precisa ser inferior ao resultado que a mesma 

possibilita (AGUIAR; PACE; FREZATTI, 2009). Na figura 09 são demonstrados com 

detalhes os elementos que constroem as características da informação e suas técnicas, e 

consequentemente a dimensão desenho, assim como as possibilidades de realizar a dimensão 

uso. 

 

Figura 09 – Estrutura do SCG por Elemento (2009) 

 

Fonte: Aguiar, Pace e Frezatti (2009) 

No modelo descrito na figura 06, as características da informação são detalhadas em cinco 

variáveis, permitindo um melhor entendimento. Quanto às técnicas, Aguiar, Pace e Frezatti 

(2009) corroboram com Ferreira e Otley (2005) ao descreverem que elas expressam os 

mecanismos que serão utilizados para gerar as informações (técnicas tradicionais e técnicas 

contemporâneas). Por técnicas tradicionais tem-se como exemplo controle orçamentário, 

medidas de desempenho financeiro e custeio por absorção. Já dentre as técnicas 

contemporâneas destacam-se o benchmarking, balanced scorecard e o EVA. 

 

Anthony e Govindarajan (2008) também propõem um modelo do SCG. A perspectiva desses 

autores parece ser mais completa, uma vez que o ponto de partida é a visão da empresa, 
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passando pelas estratégias elaboradas e a identificação dos fatores críticos de sucesso. Só a 

partir deste ponto inicia-se a construção do sistema de controle gerencial. A Figura 10 

demonstra como ficaria um sistema de controle com foco em resultados originado da visão 

estratégica: 

Figura 10 – Estrutura do SCG proposta por Anthony e Govindarajan (2008)  

 

Fonte: Anthony; Govindarajan (2008, p. 571). 

 

De forma mais peculiar e distintiva, Malmi e Brown (2008) descrevem o desenho do SCG 

como pacotes de controle, entendendo que uma empresa possui um SCG amplo que é 

formado por SCGs menores que não operam isoladamente. Malmi e Brown (2008) dizem que 

qualquer sistema de controle como orçamento ou um scorecard da estratégia pode ser 

caracterizado como um SCG. Eles descrevem que o desenho do SCG é composto por quatro 

pacotes: controle cultural, controles de planejamento, controles cibernéticos e controles 

administrativos. 

  

No modelo de SCG proposto por Malmi e Brown (2008), o elemento “controles culturais” 

compreende os valores da empresa, normalmente passados pelos fundadores. Os controles 

culturais são estabelecidos com o foco de transmitir e influenciar os individuos a se 
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comportarem dentro da missão, visão e valores da empresa, adquirindo suas características 

culturais. Quanto aos controles de planejamento, podem ser feitos de duas formas distintas no 

que diz ao aspecto temporal ou até mesmo utilizando essas duas formas, de acordo com 

Santos (2008). A primeira forma de controle de planejamento é o ex ante, onde o controle é 

exercido durante a ocorrência dos fatos visando entender o contexto interno e externo do 

ambiente e tomar decisões de forma antecipada na busca de garantir os resultados. A 

característica predominante quanto ao uso desse tipo de controle é a interatividade. A segunda 

forma de controle de planejamento, quanto ao aspecto temporal, é o ex post. Esta forma trata 

de analisar as exceções realizadas ao padrão esperado para os resultados (SANTOS, 2008). A 

característica predominante quanto ao uso desse tipo de controle é o caráter diagnóstico. 

 

Quanto à estrutura cibernética, Malmi e Brown (2008) descrevem que este pacote é composto 

por cinco características: medidas dos resultados alcançados, comparação com os padrões 

esperados, feedback, análise das variações e capacidade de mudar o comportamento futuro. 

São exemplos de controles cibernéticos os orçamentos, as medidas financeiras, as medidas 

não financeiras, os instrumentos de avaliação de desempenho híbridos. Por fim, os controles 

administrativos têm como função influenciar o comportamento dos indivíduos. São 

compostos de forma descrescente pela governança corporativa, estrutura organizacional e 

pelas polítcas e procedimentos.  

 

Com o auxílio das teorias discutidas e acessadas nesse apanhado sobre o SCG, se torna 

possível resumir os conceitos abordados nesta seção sobre a dimensão desenho do SCG, na 

tentativa de evidenciar todos os pontos que podem ser contemplados para se aproximar do que 

poderia ser chamado de um modelo ótimo de desenho do SCG, partindo da utilização dos 

elementos de diversas abordagens que pode ser tratados de forma conjunta. Este esforço 

proporcionou a construção de um quadro com o objetivo de demonstrar os elementos 

possíveis de serem trabalhados na dimensão desenho, visando explorar ao máximo as 

contribuições deste construto para a elaboração de um SCG mais robusto, na tentativa de 

aumentar sua eficácia e eficiência. 
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Quadro 2 – Definições sobre o desenho do sistema de controle gerencial 

Elementos do desenho do SCG 

Elementos do desenho do SCG Autores 

1 - Características da Informação 
Anthony e Govindarajan (2008), Aguiar, Pace e 
Frezatti (2009) e Ferreira e Otley (2005) 

Escopo Aguiar, Pace e Frezatti  (2009) 

Tempestividade Aguiar, Pace e Frezatti  (2009) 

Agregação Aguiar, Pace e Frezatti  (2009) 

Integração Aguiar, Pace e Frezatti  (2009) 

Custo Aguiar, Pace e Frezatti  (2009) 

Processo de controle Mendes et al. (2002) 

    

2 – Técnicas 
Anthony e Govindarajan (2008), Aguiar, Pace e 
Frezatti (2009) e Ferreira e Otley (2005) 

Tradicionais 
Exemplos: controle orçamentário, 
medidas de desempenho financeiro e  
custeio por absorção Aguiar, Pace e Frezatti (2009) 

Contemporâneas 
Exemplos: benchmarking, balanced 
scorecard e EVA. Aguiar, Pace e Frezatti (2009) 

Estrutura de controle Mendes et al., (2002) 

3 – Pacotes de controle  

Controles Culturais Malmi e Brown (2008), Flamholtz (1996) 

Controles Cibernéticos Malmi e Brown (2008), Flamholtz (1996) 

Controles de Planejamento Malmi e Brown (2008) 

Controles Administrativos Malmi e Brown (2008), Flamholtz (1996) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Anthony; Govindarajan (2008), Ferreira; Otley (2005), Aguiar, Pace e 

Frezatti (2009), Malmi; Brown (2008) e Mendes et al. (2002). 

 

O quadro 02 facilita o entendimento quanto aos elementos da dimensão desenho de forma 

mais sintética. Em outra perspectiva, Gomes e Salas (1999) tratam dos tipos de desenho do 

SCG mais adequados para cada empresa, levando em conta sua dimensão (porte, tamanho) e o 

contexto social. Estas características são transmitidas ao sistema devido a fatores 
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contingenciais que o influenciam, tais como estrutura da empresa, ambiente externo, 

governança, contexto social e cultural, dentre outros. Ressalta-se que estes fatores concordam 

com os elementos da dimensão “desenho” sugerida por Malmi e Brown (2008). Nessa 

perspectiva, Gomes e Salas (1999) apresentam quatro tipos de controles representados por: 

controle familiar, controle burocrático, controle por resultados e controle ad-hoc. A figura 12 

detalha estas possibilidades: 

 

Figura 12 - Tipos de Controle Gerencial por Gomes e Salas 

    CONTEXTO SOCIAL 

          

  PEQUENA CENTRALIZADA   DESCENTRALIZADA   

            

    CONTROLE FAMILIAR CONTROLE AD-HOC   

            

      LIMITADA   FORMALIZAÇÃO 

DIMENSÃO           

            

            

            

  GRANDE CONTROLE BUROCRÁTICO   
CONTROLE POR 

RESULTADOS 

            

      ELEVADA   FORMALIZAÇÃO 

            

Fonte: Gomes; Salas (1999, p. 56) 

 

Aplicando-se o modelo de Gomes e Salas (1999, p. 60), o controle familiar é adequado para 

empresas pequenas, em contexto social estável, com estratégia traçada pelo líder, estrutura 

centralizadora e uma cultura organizacional baseada no líder. Já no controle burocrático 

trabalha-se com estratégias de curto prazo, empresas de grande dimensão, foco em operações, 

grande centralização, delegação sem autonomia e elevada formalização coordenada por 

normas e regulamentos. A cultura organizacional tem caráter paternalista. O controle por 

resultados é indicado para grandes empresas que estão em contexto dinâmico e hostil, com 

estratégias voltadas para o mercado e de caráter de curto prazo, estruturas descentralizadas 

com grande formalização. Coordenação através de orçamentos e preços de transferência e a 
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cultura são orientadas para resultados. Por fim, o controle ad-hoc é indicado para empresas de 

dimensão mediana, com estratégia pouco formalizada, estrutura descentralizada de baixa 

formalidade e uma cultura baseada no individualismo. O controle de resultados é o mais 

indicado para as proposições da pesquisa que tem foco na avaliação de desempenho. 

 

2.3.2 Dimensão Uso 

Uma vez abordada a dimensão desenho, a partir deste ponto a discussão se concentrará em 

descrever e melhor compreender a dimensão uso do sistema de controle gerencial. Aguiar, 

Pace e Frezatti (2009) postulam que a dimensão uso do SCG remete ao modo como os 

executivos utilizarão as informações geradas pelo sistema, podendo ser diagnóstico, interativo 

ou disfuncional. Se as informações forem utilizadas para monitorar desempenhos com ações 

sobre os desvios, o sistema terá caráter diagnóstico. Caso as informações façam parte do 

processo e seja permitida interação entre as pessoas da empresa para discutirem questões de 

incerteza utilizando meios que podem ser formais ou informais, o controle passa a ser de 

caráter interativo, o que, de acordo com Anthony e Govindarajan (2008), promove uma 

cultura de aprendizado na empresa. Por fim, se as informações forem utilizadas de forma não 

interativa nem diagnóstica, o controle é do tipo disfuncional (Aguiar, Pace e Frezatti 2009). A 

figura 13 traz esta apresentação: 

Figura 13 - Dimensão uso do SCG 

 

Fonte: Aguiar, Pace e Frezatti (2009) 



45 

 

 

Simons (1987, 1990 e 1994) trata da dimensão uso em uma perspectiva mais ampla do que os 

trabalhos anteriores e, até o momento, se mostra como um dos mais importantes trabalhos 

sobre o uso dos SCG até os dias atuais. As abordagens de Simons (1987, 1990 e 1994) estão 

concentradas em como o uso do SCG deve estar preocupado com a criação de vantagens 

competitivas e a implementação de estratégicas. A ênfase recai sobre os controles passarem 

de diagnósticos (fatos acontecidos) para interativos (presente para desenhar o futuro). O 

modelo Levers of Control (alavancas de controle) desenvolvido por Simons (1994) é 

construído sobre quatro plataformas que ele denomina como alavancas do processo de 

controle, resultando numa evolução do desenho e uso do controle gerencial. A seguir 

descrevem-se as alavancas e suas premissas: 

 Uso do SCG como sistema de crenças: origina o direcionamento estratégico, 

respeitando os valores; 

 Uso do SCG como sistema de restrições: delimita o campo de ação, criando 

limitações; 

 Uso do SCG como sistema de controle diagnóstico: avalia a execução da estratégia por 

comparação com as metas; 

 Uso do SCG como sistema de controle interativo: trata das incertezas estratégicas, 

estimulando o debate e diálogo. 

 

Quanto aos propósitos, o sistema de crenças deve ser usado para estimular a busca de 

oportunidades com foco na visão. O sistema de restrições delimita o campo de ação. O 

sistema de diagnóstico coordena e monitora a implementação da estratégia deliberada e o 

sistema interativo trata de incertezas estratégicas (SIMONS, 1994). 

 

O Levers of Control de Simons (1994) foi desenvolvido à luz do conceito de Tensões 

Dinâmicas que são representadas pelos dilemas resultantes do uso dos SCG quando existem 

diferentes objetivos organizacionais que se contrapõem. Oyadomari et al. (2011) 

exemplificam a ocorrência de tais tensões como:  

Controles racionais de custos e a necessidade de investir no processo de 
inovação, um ambiente que incentive a cooperação de executivos sem deixar 
de estimular a competição pela busca de resultados (Oyadomari et al., 2011, 
p. 305, 306). 
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Oyadomari (2008, p. 26) discute as relações existentes entre as quatro alavancas, quando 

relata que “os sistemas de crenças e os sistemas interativos trabalham juntos gerando 

motivação e aprendizado, enquanto os sistemas de restrições e os sistemas diagnósticos são 

usados para restringir o comportamento e para auxiliar a alocação racional de recursos”. A 

figura 14 apresenta o modelo Levers of Control de Simons 1994: 

 

Figura 14 - Modelo teórico Levers of control 

 

Fonte: Oyadomari – baseado em Simons (1995, p. 7) 

 

O sistema de crenças é frequentemente usado pelas empresas em sua declaração de visão, 

missão e valores. O sistema de restrições tem o objetivo de estabelecer limites e políticas 

orientadoras, por exemplo, normas ambientais e normas legais. Os sistemas cibernéticos são 

sistemas de informática que têm por função identificar desvios frente aos padrões esperados 

para as diversas atividades. Controles cibernéticos visam alinhar o comportamento dos 

colaboradores aos objetivos organizacionais, junto com o sistema restritivo. Os sistemas 

interativos têm a função de gerar interação e aprendizado. Normalmente são usados para itens 

com maior nível de incerteza e tendem a ocorrer mais em controles informais.  
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2.4 Desenho e uso do SCG orientado para avaliação de desempenho 

 

Druker (1986) já dizia que a administração se preocuparia cada vez mais com a geração de 

resultados mensuráveis. Kindall e Gatza (1986) complementam ao descreverem que o 

objetivo maior da avaliação de um processo ou pessoa é a melhoria do desempenho. Sendo 

assim, não se pode preocupar somente com o passado. O tema é relevante, pois um dos 

objetivos desta pesquisa é propor um modelo de desenho e uso do SCG que facilite o processo 

de avaliação de desempenho estratégico e operacional. O desafio é descrito por Anthony e 

Govindarajan (2008, p. 464) ao dizerem que “o mais importante aspecto do sistema de 

mensuração de desempenho é a sua capacidade de avaliar os resultados de maneira a levar a 

empresa a agir de acordo com a estratégia”.  

 

Gomes e Salas (1999) ressaltam que o processo de desenho e uso do SCG para a avaliação de 

desempenho precisa levar em conta o contexto social, competitivo, as operações internas e a 

necessidade de identificar variáveis-chave que precisam ter indicadores estabelecidos que 

permitam seu monitoramento. Anthony e Govindarajan (2008, p. 463) afirmam que “um 

sistema de mensuração de desempenho procura endereçar as necessidades dos stakeholders de 

uma organização com a criação de um conjunto de medidas de resultados causais, financeiros, 

não financeiros e medidas internas e externas”. 

 

Os sistemas de avaliação de desempenho podem ser compostos por medidas financeiras, 

medidas não financeiras e sistemas híbridos, ou pela combinação destes. Por medidas 

financeiras podem ser destacadas, conforme Sousa Neto e Martins (2010), medidas de lucro e 

medidas de rentabilidade representadas por: lucro líquido, taxa interna de retorno, ciclo 

operacional e financeiro, ROCE, ROE, WACC, alavancagem, EBITDA, CCL, endividamento, 

necessidade de capital de giro, valor presente líquido, margens (operacional e líquida), EVA e 

árvore de valor para otimização. Já por medidas não financeiras podem ser citadas: prazo 

médio de produção, índices de qualidade dos produtos, satisfação de clientes, turn-over e 

absenteísmo, eficiência de produção, produtividade, horas de treinamento, entre outras. 

Atualmente já existem sistemas híbridos para avaliação de desempenho, estruturados com 
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medidas financeiras e não financeiras. Possivelmente o mais atual seja o balanced scorecard. 

Sobre o balanced scorecard, Crepaldi (2008) diz: 

O BSC pode ser entendido como um método de administração baseado no 
equilíbrio organizacional, pois ele garante que a empresa tenha níveis de 
comprometimento e, consequentemente, estratégias e ações equilibradas em 
todas as áreas que afetam todo o seu negócio. Equilibra os indicadores 
incluindo medidas de resultado do desempenho passado e as medidas que 
impulsionam ou nos fazem avançar em direção ao futuro, ligando planos 
estratégicos de longo prazo a ações de curto prazo (Crepaldi, 2009, p. 322). 

 

Parece que os autores assumem certa parcimônia ao propor modelos para a avaliação de 

desempenho empresarial. DeLone e McLean (1992) contribuem para solucionar esta lacuna, 

propondo um modelo nomeado por eles como D & M Success Model, trazendo uma 

importante contribuição para a teoria que até o presente momento tem carência de definição 

de modelos que possam servir de parâmetro para facilitar a transcrição da teoria para a 

prática. A premissa central do D & M Success Model proposto por DeLone e McLean (1992, 

2003) é construir um sistema eficiente combinando informações de qualidade e um sistema de 

informática de qualidade, gerar satisfação dos usuários no uso e medir o impacto individual e 

o impacto organizacional.   

 

Ferreira e Otley (2009) contradizem em parte DeLone e McLean (1992) por entenderem que 

não existe um modelo prescritivo de controle gerencial, mas cada empresa dentro de seu 

contexto, necessidade, estrutura e cultura precisa construir seu próprio modelo. Ferreira e 

Otley (2009) ressaltam a importância de um aprimoramento contínuo dos SCG, propondo o 

extended framework for analysis (quadro ampliado de análise) e buscando proporcionar uma 

visão mais ampla sem querer utilizar o termo “modelo ideal” usado por DeLone e McLean 

(1992) por terem dúvidas sobre a real existência de um modelo ideal e padrão de controle que 

sirva para todas as empresas. A proposta de Ferreira e Otley (2009) é chamada de modelo 

performance management systems – PMSs (sistemas de gestão de desempenho) e busca 

proporcionar uma visão mais holística do negócio, levando em conta o contexto e a cultura. O 

modelo é estruturado em 12 pontos de sustentação: visão e missão, fatores-chave de sucesso, 

estrutura organizacional, planos estratégicos, medidas de desempenho-chave, definição de 

metas, avaliação de desempenho, sistema de recompensas, fluxo de informações, sistemas e 

redes, uso do PMS. De forma mais estruturada, o PMS busca integrar os seguintes pontos: 

 Identificação da missão e a visão da empresa; 
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 Identificação dos principais fatores compreendidos como o centro para o sucesso 

futuro da empresa (fatores de sucesso); 

 Mapeamento da estrutura da empresa; 

  Estruturação dos planos estratégicos definidos e ênfase nos processos-chave 

necessários para garanti-los; 

 Estabelecimento prévio da forma pela qual estes processos podem e serão medidos; 

 Definição prévia dos níveis de desempenho esperados para estas operações; 

 Definir se as avaliações serão objetivas, subjetivas ou mistas; 

 Definir políticas para recompensas ou sanções pelo cumprimento ou não cumprimento 

das metas; 

 Definir o canal de comunicação da estratégia e da avaliação de desempenho; 

 Estabelecer um procedimento para a alteração dos objetivos em função da dinâmica 

com o ambiente; 

 Análise da força e coerência do modelo adotado realizando ajustes, se necessário, para 

fortalecer o modelo. 

 

O PMS é a base do extended framework for analysis (quadro ampliado de análise) de Ferreira 

e Otley (2009). Por sua vez, Gomes e Salas (1999) propõem um modelo do desenho de 

controle com ênfase em avaliação de desempenho. Eles dividem o processo em três partes: 

elementos de um sistema de controle, fluxo de processo de controle e desenho do quadro de 

indicadores. Por elementos, apresenta-se a interface da estrutura de controle com o processo 

de controle. A estrutura tange os componentes que serão utilizados para propiciar o controle. 

O processo expressa-se no modo de trabalho pelo qual as atividades de controle serão 

desempenhadas.  

 

Quanto ao fluxo do processo de controle, Gomes e Salas (1999) descrevem como as 

atividades de controle devem estar vinculadas com as estratégias do negócio. Esses autores 

colaboram com a teoria do SCG orientado para resultados. Eles propõem um modelo que 

trabalha controlando e medindo operações e vinculando-as com estratégias. Tal contribuição é 
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muito significante frente à escassez de detalhamentos sobre exemplo de indicadores, 

exemplos de interfaces necessárias e exemplos práticos, o que demonstra relativa parcimônia 

dos autores ao descrever um modelo de uso de forma mais prática. A figura 17 apresenta o 

fluxo de controle proposto pelos autores: 

Figura 17 – Fluxo de controle de resultados proposto por Gomes e Salas 

 

Fonte: Gomes e Salas (1999, p. 72) 

 

O modelo acima proposto é eficiente em sinalizar um arquétipo na construção de um desenho 

do SCG que possua ênfase na avalição de desempenho. Ainda na intenção de buscar formas 

pelas quais o SCG possa agregar valor ao negócio, Robert S. Kaplan e David P. Norton 

realizaram um estudo com doze empresas no instituto Nolan Norton, uma unidade de pesquisa 

da KPMG, intitulado “Measuring performance in the organization of the future” na busca de 

desenvolver um novo método de avaliação de desempenho empresarial, pois tinham o 

pressuposto de que as medidas de desempenho empresarial existentes, na sua maioria 

financeiras, não eram suficientes para a criação de valor futuro aos negócios (KALLÁS, 

2003). Eles corroboram e complementam Lorange e Morton (1974) ao dizerem que medidas 

financeiras como lucro e retorno sobre o investimento são importantes, mas refletem o último 

período, ou seja, o passado.  
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Kaplan e Norton entendiam que para uma empresa se perpetuar era importante que ela se 

preocupasse com o futuro, adotando ações que gerassem valor ao negócio. De tal necessidade 

surge o balanced scorecard, que é um modelo de medição de desempenho que traduz a 

estratégia da empresa em operações que precisam estar organizados dentro de quatro 

perspectivas: financeira, clientes, processos internos e inovação/pessoas. A perspectiva 

financeira traduz o interesse dos investidores, como lucro e retorno sobre o investimento. Já a 

perspectiva clientes contempla medidas como marketshare, entregas no prazo e satisfação. Na 

perspectiva de processos internos se incluem qualidade, eficiência e redução de custos. Por 

fim, a perspectiva de inovação/pessoas contempla pontos como treinamento dos 

colaboradores e pesquisa e desenvolvimento (KAPLAN; NORTON, 2004). Esta preocupação 

com as pessoas está alinhada com trabalhos anteriores de Flamholtz (1996). Por sua vez, 

Galindo (2005) apresenta, por meio de uma pesquisa baseada nos principais trabalhos 

divulgados sobre BSC no período de 1992 a 2004, o desenvolvimento do BSC como sistema 

de alinhamento e controle estratégico da gestão, onde a integração dos indicadores de 

desempenho revelará a solidez das estratégias implementadas. 

 

O BSC nasce na alta direção por meio de diretrizes que são os objetivos estratégicos que 

necessitam estar em congruência com a visão e missão da empresa. Esses objetivos precisam 

expressar posições que devem ser conquistadas durante o período para a empresa cumprir sua 

meta. Num primeiro momento, é essencial que a estratégia esteja clara e validada entre os 

diretores para que as ações de gestão convirjam para o mesmo objetivo. Implantar o BSC 

numa situação em que a estratégia ainda não esteja acordada pelos membros da alta direção 

pode trazer sérios danos ao projeto, afetando sua credibilidade.  

 

Superado o momento do desenho da estratégia a ser buscada e seu desmembramento em 

objetivos estratégicos, deve-se trabalhar a construção do mapa estratégico, que tem por 

objetivo identificar as relações de causa e efeito para cada objetivo estratégico. Os objetivos 

estratégicos ainda precisam ser transformados em medidas operacionais que serão 

comunicadas aos níveis táticos e operacionais da empresa. Nesse ponto se faz necessário 

escolher indicadores que de fato ajudem a atingir os objetivos. As medidas operacionais 

escolhidas devem ser fatores críticos de sucesso (FCS) para o êxito dos negócios, sendo 
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indispensável que todas as medidas possuam metas e sejam passíveis de controle. O ponto 

final da implantação de um BSC é a comunicação do mesmo para toda a empresa (KAPLAN; 

NORTON, 2004). A figura 18 demonstra a estruturação do balanced scorecard. 

Figura 18 – Estruturação do balanced scorecard 

MISSÃO 

Por que existimos? 

VALORES 

Em que acreditamos? 

VISÃO 

O que queremos ser? 

ESTRATÉGIA 

Nosso plano de jogo 

BALANCED SCORECARD 

Implementação do Jogo 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

O que precisamos fazer? 

OBJETIVOS PESSOAIS 

O que eu preciso fazer? 

    

RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

ACIONISTAS 
SATISFEITOS 

CLIENTES 
ENCANTADOS 

PROCESSOS 
EFICAZES 

FORÇA DE 
TRABALHO 

MOTIVADA E 
PREPARADA 

Fonte: Kaplan; Norton, (2004). 

 

A discussão teórica até aqui realizada permite um entendimento sobre a evolução das 

discussões e abordagens acerca do SCG. As abordagens racionalistas de Anthony abriram o 

caminho para um debate acadêmico sobre a relevância da contabilidade gerencial para os 

negócios, despertando para o “goal congruence” e fazendo uma divisão clara entre o controle 

estratégico e o controle operacional. O trabalho de Lorange e Morton (1974) complementa a 

discussão, trazendo a relevância de indicadores não financeiros. Por sua vez, Hofstede (1978) 

chama atenção para os fatores psicossociais, discutindo que os modelos anteriores estavam 

muito centrados em medidas financeiras e deixavam em segundo plano as características das 
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pessoas que constituem a empresa no desenho do controle, gerando conflitos, insatisfação e 

falta de comprometimento. Com base em relevantes discussões já realizadas sobre o tema, 

Flamholtz (1996) trabalha o desenho do controle levando em conta as características culturais 

e valores dos indivíduos, sob a premissa de influenciar pessoas ao invés de controlá-las. Já as 

discussões contemporâneas contribuem para entender melhor fatores contingenciais do 

controle, como cultura, valores, estrutura organizacional, melhorias propostas nas dimensões 

desenho e uso, principalmente reforçando a relevância de que o SCG nasceu para reduzir as 

dificuldades que as empresas enfrentam para implantar suas estratégias e controlar suas 

operações com o advento da descentralização. A descentralização exige controle e avaliação 

de desempenho. É possível também inferir que os autores em linha evolutiva têm buscado 

mais aderência aos controles interativos e ao controle diagnóstico, mais ênfase nas pessoas e 

na cultura, e uma preocupação maior com os ambientes interno e externo do que com medidas 

financeiras. Os avanços em tecnologias como internet e informática também favoreceram a 

evolução dos sistemas de controle, propiciando mais robustez aos modelos, uma maior 

propagação do tema, um maior número de pesquisas e estudos de caso, o que permite uma 

análise das forças e limitações desses trabalhos, possibilitando melhoria contínua dos SCG.  
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3 METODOLOGIA 

 

No capítulo anterior buscou-se descrever e discutir aspectos importantes das teorias sobre 

estratégia, planejamento estratégico e sistema de controle gerencial. Adicionalmente, foi 

possível observar a ligação entre estes conceitos e verificar de que modo colaboram para a 

implementação da estratégia. Neste capítulo são descritos os detalhamentos de métodos e 

técnicas utilizados na pesquisa. Isto inclui a explicação sobre o tipo de pesquisa, a definição 

da unidade de análise e observação, os instrumentos para coleta de dados, assim como as 

técnicas para análise.  

 

Gil (1999, p. 42) descreve pesquisa como “o processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico cujo objetivo é descobrir respostas para problemas 

mediante o emprego de procedimentos científicos”. Collis e Hussey (2006, p. 16) 

complementam dizendo que “uma pesquisa possibilita revisar e sistematizar conhecimento 

existente, investigar e fornecer soluções para um problema e explorar e analisar questões mais 

gerais”. 

  

3.1 Características da Pesquisa 

 

Quanto aos fins, a pesquisa se caracteriza como exploratória. Este tipo de pesquisa 

proporciona maior familiaridade com o problema, permite a construção de hipóteses ou 

pressupostos, geralmente utiliza pesquisa bibliográfica e aproxima a visão geral de um 

determinado fato. Quanto à abordagem, a pesquisa tem caráter qualitativo. Collis e Hussey 

(2006) descrevem que este tipo de pesquisa busca compreender, examinar e refletir as 

percepções para obter um entendimento sobre as atividades sociais e humanas. Silva (2005) 

complementa que a pesquisa qualitativa não faz o uso de métodos e técnicas estatísticas, e 

cabe aos pesquisadores analisar os dados indutivamente. Quanto aos meios, a pesquisa é um 

estudo de caso em uma empresa industrial de calçados de segurança. Outros pesquisadores do 

tema SCG, como Jordão e Souza (2013), têm utilizado essa abordagem em seus estudos, 

entendendo que esse método é suficientemente sensível para captar a complexidade inerente 

ao SCG. Eisenhardt (1989) ressalta a relevância desse tipo de pesquisa. Tal autor lembra que 
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estudos de caso desenvolvidos em contextos similares ao discutido no presente estudo 

facilitam a construção de novas teorias e modelos. Yin (2001) explica o que é um estudo de 

caso: 

Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro do 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 (YIN, 2001, p.33,33). 

 

Collis e Hussey (2006, p. 73) definem estudo de caso como “um exame extensivo de um 

único exemplo de fenômeno de interesse”. Os autores afirmam ainda que um estudo de caso 

descritivo tem como objetivo descrever a prática corrente de uma unidade de análise.  

 

3.2 Unidades de análise e observação 

 

A escolha da unidade de análise foi pautada em três aspectos: tamanho da empresa, acesso aos 

dados e possibilidade de observação. A primeira preocupação foi realizar o estudo de caso em 

uma empresa de porte relevante, com estruturas organizacionais bem definidas. Caso a 

realização da pesquisa ocorresse numa empresa de pouca expressão no setor, isto poderia 

torná-la menos importante e, possivelmente, de menor contribuição para a sociedade. A 

segunda preocupação foi pautada no acesso aos dados, uma vez que precisariam ser coletados 

em profundidade e de forma tempestiva para assegurar os resultados da pesquisa. Por fim, era 

importante que a unidade de análise possibilitasse a observação dos sujeitos em suas rotinas 

cotidianas de trabalho para que não houvesse mudança de comportamento por parte desses no 

momento da coleta de dados, para se confirmar o discurso com as práticas reais e para tentar 

confirmar a aplicação empírica da teoria.  

 

Quanto à unidade de observação, teve-se o cuidado de contemplar colaboradores dos diversos 

cargos da empresa, passando pela presidência e o Diretor Geral até as atividades operacionais, 

abrangendo assim os níveis estratégico, tático e operacional. Os sujeitos que estão no nível 

estratégico são os diretores, consultores e a presidência da empresa. Já o nível tático é 
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composto por gerentes e coordenadores, enquanto o nível operacional é representado pelos 

analistas, engenheiros, técnicos, assistentes, supervisores de produção e alguns funcionários 

do chão de fábrica da empresa. A escolha do caso e dos entrevistados foi feita por tipicidade, 

com base no acesso às informações, considerado por Nilsson (2002) e Granlund (2003) como 

uma das maiores dificuldades nesse tipo de pesquisa. 

  

3.3 Instrumentos de pesquisa e coleta de dados 

 

Para a realização desta pesquisa foram utilizados dados primários e secundários, ambos 

coletados mediante pesquisa de campo. Os dados primários foram coletados com o auxílio de 

instrumentos de coleta de dados: entrevistas e observação. Utilizou-se neste processo a 

observação participante, na qual existe interação entre o pesquisador e a empresa pesquisada.  

 

As entrevistas foram realizadas em dois momentos. A primeira etapa utilizou-se de entrevista 

composta de perguntas não estruturadas para sujeitos dos níveis estratégico, tático e 

operacional da empresa. Nessa primeira fase buscou-se compreender o que as pessoas fazem, 

pensam e sentem. Os atores nessa etapa foram os diretores, gerentes de operações, 

coordenadores e supervisores da empresa. 

 

O objetivo central foi identificar o nível de conhecimento desses sujeitos sobre as operações 

da empresa, o modo como enxergam a implementação estratégica, a percepção sobre a 

qualidade do controle das operações e a relação prática existente na empresa entre os planos 

estratégicos e as operações. Tais entrevistas também foram úteis para a elaboração e 

aprimoramento do roteiro das entrevistas semiestruturadas. 

 

As preocupações principais do primeiro processo de pesquisa foram: selecionar os 

respondentes, a estruturação do questionário e identificar os principais autores que 

suportavam o objetivo. Quanto aos respondentes, foi observado a necessidade de empreender 

entrevistas em todos os níveis de hierárquicos e setores da empresa. Esse cuidado teve como 

visão a posterior realização de triangulação dos depoimentos intra e intergrupos com as outras 

fontes de evidencia da pesquisa.  
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A estruturação do questionário, por sua vez, foi realizada com um planejamento que teve 

como ponto de partida garantir o alinhamento dos objetivos específicos para com o objetivo 

geral da pesquisa. Além disso, para cada objetivo específico foi avaliado previamente quais 

seriam os sujeitos que poderiam contribuir de forma mais significativa com suas informações 

e, quais perguntas deveriam ser realizadas para cada sujeito ou grupo de sujeitos para 

construir um mapeamento empírico suficiente para análise e interpretação dos resultados. 

 

Posteriormente foi realizado outro processo de entrevistas com roteiro pré-definido e 

perguntas semiestruturadas.  Collis e Hussey (2006, p. 160) definem entrevista como “o 

processo de coleta de dados pelo qual perguntas são feitas aos participantes selecionados para 

descobrir o que estes fazem, pensam e o que sentem”. Nessa fase foram entrevistados os 

diretores, gerentes de operações, supervisores, coordenadores e pessoas-chave da operação. 

 

O trabalho junto à equipe diretamente ligada às operações foi importante pelo fato de que é 

nas operações que ocorre uma grande parcela, se não a maior, das alocações de recursos 

financeiros, humanos e tecnológicos, além de que nas operações é possível observar se o 

discurso das premissas estratégicas está sendo praticado no cotidiano da empresa.  

 

Foram entrevistadas pessoas dos níveis estratégico, tático e operacional da empresa, 

representando os setores: diretoria, administrativo-financeiro, tecnologia da informação, 

operações de produção, PPCP, almoxarifado, logística, compras, vendas, marketing, SGQ, 

custos, T&D e P&D. As entrevistas foram realizadas, na sua maioria, nas dependências da 

matriz, e uma parcela menor foi realizada na casa de alguns entrevistados durante um período 

de seis dias. O tempo de cada entrevista variou de acordo com o conhecimento do 

entrevistado sobre as preocupações tratadas na pesquisa, ou seja, tipicidade, além de seu grau 

de instrução e cargo. O roteiro foi utilizado como instrumento orientador, permitindo ao 

pesquisador não fazer algumas perguntas quando os respondentes em respostas anteriores já 

tivessem atendido ao que seria perguntado em suas explanações. 
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Ainda sobre o processo de realização das entrevistas, todas foram previamente agendadas com 

os respondentes, dentro de suas respectivas disponibilidades de horário. Em seguida foram 

explicados os propósitos e objetivos da pesquisa, assim como a forma de responder à 

entrevista. Todas as questões foram lidas antes do processo de resposta visando garantir que o 

entrevistado não tivesse dúvida quanto ao ponto questionado. Por fim, o entrevistador gravou 

as posições de cada entrevistado e agradeceu sua contribuição para a academia, para a 

empresa e para a pesquisa. Ao todo foram realizadas quarenta e quatro entrevistas com 28 

sujeitos diferentes. 

 

Continuando a explicar os procedimentos realizados para coletar dados primários, também foi 

realizada observação participante. Nesta técnica de pesquisa a coleta dos dados é feita pelo 

próprio pesquisador por estar inserido no ambiente cotidiano da unidade de análise, o que 

caracteriza o trabalho também como uma pesquisa-ação ou pesquisa participante. Soares e 

Ferreira (2006) citam que, quando ocorre a participação do pesquisador no contexto cultura 

que está a estudar, e proximidade para com os sujeitos que estão envolvidos no processo da 

pesquisa, caracteriza-se uma pesquisa participante. Com ênfase nos propósitos do pesquisador 

na pesquisa participante, Benbasat, Goldstein & Mead (1987) se posicionam: 

O pesquisador não é um observador independente, mas torna-se um 
participante, e o processo de mudança torna-se seu objeto de pesquisa. 
Portanto, o pesquisador tem dois objetivos: agir para solucionar um problema 
e contribuir para um conjunto de conceitos para desenvolvimento do sistema 
(BENBASAT; GOLDSTEIN; MEAD, 1987, p. 371).  

 

A observação participante permite ao pesquisador observar o ambiente de trabalho da unidade 

de análise, o que proporciona maior riqueza de detalhes e possibilita ainda uma melhor 

contextualização e correlação das atividades da empresa frente às práticas de estratégia e 

controle identificadas no referencial teórico. Acredita-se que a observação participante 

contribua para um melhor entendimento das necessidades da empresa, visando à proposição 

do modelo de desenho e uso do SCG para os fins ora propostos. 

 

O processo de observação se concentrou em verificar as práticas existentes de planejamento e 

controle estratégico-operacional da empresa, assim como a identificação das operações que 

caracterizam as variáveis-chave. Para tal, foram observadas reuniões de avaliação do 

planejamento estratégico do ano de 2013, realizadas várias visitas aos processos produtivos e 
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administrativos da empresa, elaborado o planejamento estratégico 2014-2018, observadas 

reuniões de S&OIP, reuniões de desperdício, reuniões de inventário, reuniões de orçamentos, 

reuniões de custos, reuniões de produtividade e eficiência, reuniões de análise crítica e outras 

reuniões de avaliação que se preocupam com o desempenho organizacional. 

 

Foi possível observar os processos de formulação de estratégias para o ano de 2014, avaliação 

do desempenho estratégico dos anos 2013 e 2014, as rotinas de operações, as avaliações de 

resultados das operações feitas pelos gerentes, as reuniões de análise crítica conduzidas pelo 

Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ), entre outras reuniões e processos que permitiram 

um conhecimento mais profundo de como a empresa tem realizado seu controle e 

acompanhamentos dos processos, pessoas e resultados. Também foi possível entender como 

as pessoas têm percebido os processos de acompanhamento e controle da empresa. 

 

O processo de observação permitiu ainda a comparação dos resultados encontrados de forma 

empírica com o referencial teórico, na busca de verificar se as práticas sugeridas pelos autores 

do tema são evidenciadas nas rotinas da empresa. Buscou-se também realizar o processo 

inverso, na tentativa de verificar práticas de controle sugeridas pelos autores e confirmar a 

aplicabilidade da teoria.   

 

A observação e as entrevistas tiveram fundamental importância para entendimento da cultura 

organizacional e percepção das pessoas sobre como o SCG acompanhava e controlava os 

resultados. Isso potencializou a proposição do novo modelo de SCG, que recebeu algumas 

dessas contribuições, além do que foi encontrado nos achados teóricos e não foi evidenciado 

na prática de controle da empresa. O objetivo foi fortalecer o SCG da empresa, melhorando o 

controle operacional, e com isso potencializar a implementação estratégica. Também foi 

empreendida pesquisa documental na empresa por meio de documentos impressos e 

eletrônicos, manuais da qualidade, indicadores de desempenho e o caderno do planejamento 

estratégico. 

 

De posse dos resultados prévios dos processos de entrevistas, da observação e do referencial 

teórico, foi realizada uma primeira análise dos resultados obtidos destas fontes de evidências 
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que possibilitaram a elaboração de conclusões provisórias. Nessa análise os depoimentos 

foram analisados a luz da literatura para entender se os resultados confirmam, complementam 

ou contradizem o apanhado teórico que sustenta a pesquisa. Foram analisados ainda possíveis 

diferença de resultados entre diferentes grupos e até entre diferentes sujeitos da organização.  

 

As conclusões provisórias, por sua vez, foram submetidas a um processo de refinamento 

através da realização de um grupo focal. Para a realização do grupo focal foram escolhidos 

membros da organização dos setores de: presidência, controladoria, gestão da qualidade, 

diretoria técnica, diretoria de Ti, gerência e supervisão de operações, almoxarifado, 

contabilidade, financeiro e chão de fábrica. Em suma foram escolhidos doze convidados 

selecionados por tipicidade. O intuito foi apresentar os resultados prévios da pesquisa em 

forma de diagnóstico, discutir a força e coerência dos mesmos, realizar os possíveis ajustes 

necessários para, em seguida, propor um plano de intervenção para ajustar os pontos que se 

mostraram limitações do SCG da empresa a luz da teoria. De acordo com Gomes (1999, p. 1), 

“um grupo focal é um grupo de discussão de tamanho reduzido, reunido pelo pesquisador com 

o propósito de obter informações de caráter qualitativo em profundidade, e revelar percepções 

dos participantes sobre os tópicos em discussão”. Os resultados do grupo focal foram vitais 

para a conclusão do quarto objetivo específico da pesquisa. Além disso, o grupo focal foi 

essencial para criar em vários líderes da empresa uma percepção de coparticipação nas 

propostas de mudanças do SCG atual sugeridas pelos resultados finais da pesquisa, reduzindo 

o conflito e resistências e, consequentemente, facilitando a posterior implementação das 

propostas. 

 

3.4 Estratégia de análise de dados 

 

A estratégia utilizada para análise de dados teve como primeiro esforço correlacionar os 

objetivos específicos da pesquisa com os autores que representam o marco teórico do ponto 

em questão e quais foram os instrumentos de coleta de dados utilizados para evidenciar os 

achados empíricos. Além disso, usou-se de dedução e indução na análise dos resultados. Dinis 

e Silva (2008) explicam que a indução é método pelo qual o pesquisador pode chegar a uma 

lei geral por meio da observação de certos casos particulares sobre o objeto (fenômeno/fato) 

observado. Nesse sentido, o pesquisador sai das constatações particulares sobre os fenômenos 



61 

 

 

observados até as leis e teorias gerais. Pode-se dizer ainda sobre o método indutivo que a 

trajetória do pensamento vai de casos particulares a leis gerais sobre os fenômenos 

investigados (visão do particular para o macro). O método dedutivo, por sua vez, parte das 

teorias e leis consideradas gerais e universais buscando explicar a ocorrência de fenômenos 

particulares, o inverso do processo de indução. O exercício metódico da dedução parte de 

enunciados gerais (leis universais) que supostos constituem as premissas do pensamento 

racional e deduzidas chegam a conclusões (DINIS; SILVA, 2008). 

 

Para se empreender a análise dos depoimentos, todas as entrevistas foram gravadas para que 

nessa fase da pesquisa pudessem ser transcritas em uma planilha do Microsoft Excel para 

serem analisadas pela aplicação do método de análise de conteúdo, como indicado por Bardin 

(2004). As variáveis analisadas buscaram entender a maneira como a empresa elabora, 

executa e controla suas estratégias e as dimensões do seu SCG, na tentativa de evidenciar 

lacunas nos achados empíricos quando comparados com a teoria. Para isto, foi analisada a 

prática do processo de elaboração e implementação estratégica, tendo por marco teórico as 

proposições de Porter (1979) e Tavares (2000), entre outros autores complementares. Quanto 

ao SCG foi analisado o desenho, o uso e os resultados que o mesmo tem alcançado para 

facilitar a implementação estratégica e influenciar o comportamento dos indivíduos. As 

análises sobre estratégia e SCG passaram por (i) evidenciar a prática; (ii) comparar com a 

literatura; e (iii) identificar as lacunas existentes entre os achados empíricos e as proposições 

dos autores sobre o tema. O Apêndice 01 contém a descrição do roteiro das entrevistas 

semiestruturadas.  

 

Para uma melhor leitura dos procedimentos realizados no momento da análise dos resultados, 

foi organizado um quadro que detalhasse a estratégia utilizada para cada um dos objetivos da 

pesquisa. O quadro evidencia cada um dos objetivos da pesquisa, os autores que suportam tais 

objetivos específicos, os documentos consultados, o tipo de pesquisa empreendida em cada 

objetivo e a base de coleta dos dados. O quadro 03 descreve a estratégia de análise de dados: 
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Quadro 03 – Estratégia de análise de dados 

Objetivos Específicos Autores/Documentos Tipo de Pesquisa Coleta de Dados 

Descrever a empresa e os 
aspectos característicos de sua 
estratégia, seu SCG e seus 
processos de avaliação de 
desempenho 

Aguiar, Pace e Frezatti (2009), 
Anthony (1976), Anthony e 
Govindarajan (2008), Ferreira 
e Otley (2009), Malmi e 
Brown (2008), Kaplan e 
Norton (2004), Simons (1994), 
Tavares (1991, 2000) 

Documentos e procedimentos 
da empresa. 

-Pesquisa bibliográfica 

-Pesquisa documental 

-Observação direta 

-Pesquisa de campo 

-Referencial teórico 

-Documentos Empresa 

-Observação 
participante  

- Entrevista e 
informações extra 
entrevista (formais e 
informais) 

 

Investigar as implicações 
práticas do uso do SCG como 
promotor do desempenho 
estratégico e operacional na 
empresa estudada 

Anthony e Govindarajan 
(2008), Ferreira e Otley 
(2009), Aguiar, Pace e Frezatti 
(2009), Malmi e Brown (2008) 
e Simons (1994) 

Documentos e procedimentos 
da empresa. 

-Pesquisa bibliográfica 

-Pesquisa documental 

-Observação direta 

-Pesquisa de campo 

-Referencial teórico 

-Documentos Empresa 

-Observação 
participante 

-Entrevista e 
informações extra 
entrevista (formais e 
informais) 

 

Analisar os contributos do 
SCG na vinculação dos 
processos-chave de negócios 
com estratégias, na tentativa 
de permitir o controle e 
avaliação de desempenho 
estratégico e operacional na 
empresa estudada 

Aguiar, Pace e Frezatti (2009), 
Ferreira e Otley (2009), 
Flamholtz (1996), Gomes e 
Salas (1999), Kaplan e Norton 
(2004), Magretta (2012), 
Simons (1994) 

 

Documentos e procedimentos 
da empresa. 

-Pesquisa bibliográfica 

-Observação direta 

-Pesquisa documental 

-Pesquisa de campo 

-Referencial teórico 

-Observação 
participante 

-Documentos Empresa 

-Entrevista e 
informações extra 
entrevista (formais e 
informais) 

 

Propor um desenho do SCG 
que colabore para a 
implementação estratégica e a 
avaliação de desempenho 
estratégico e operacional da 
empresa 

Aguiar, Pace e Frezatti (2009), 
Anthony e Govindarajan 
(2008), Ferreira e Otley 
(2009), Malmi e Brown (2008) 
e Mendes et al. (2002), 
Simons (1994), Oyadormari 
(2008) 

 

Documentos e procedimentos 
da empresa. 

-Pesquisa bibliográfica 

-Observação direta 

-Pesquisa documental 

-Pesquisa de campo 

-Referencial teórico 

-Observação 
participante 

-Documentos Empresa 

-Grupo focal 

Fonte: Organizado pelo autor 

 

Para aumentar a validade interna, realizou-se um processo de triangulação sempre 

comparando as informações de uma fonte com outras fontes de dados. Ademais, no final da 
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pesquisa é possível consultar o Apêndice 02 que contém a descrição das fontes de evidências 

utilizadas dentro dos respectivos instrumentos.  

 

O processo de validade interna ainda foi potencializado com a realização de um grupo focal. 

Quanto à validação externa, os resultados encontrados no estudo de caso foram submetidos ao 

referencial teórico, buscando-se assim evidenciar relações causais verdadeiras não só para a 

amostra, mas para uso geral (GONDIM, 2003). Quanto às limitações, pode-se descrever que 

estas se caracterizam pelo estudo de caso ter sido realizado em uma única empresa dentro do 

universo das indústrias de calçados de segurança. 
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4 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA, EVOLUÇÃO DOS NEGÓCIOS E DO 

PROCESSO DE CONTROLE 

 

Neste capítulo são apresentadas informações sobre a empresa onde foi realizado o estudo de 

caso. Adicionalmente, se realiza um breve relato da evolução dos negócios da empresa, do seu 

momento de criação até os dias atuais. Por fim, será apresentado um relato sobre a evolução 

do processo de controle na organização. 

 

4.1 Apresentação da empresa 

 

A unidade de análise desta pesquisa é uma das maiores indústrias de calçados de segurança da 

América Latina. A referida empresa foi fundada em 1972, com foco inicial na produção de 

luvas de raspa e aventais, e assim operou até 1976, ano o qual a empresa passa a se dedicar 

exclusivamente à produção de calçados de segurança. A empresa se enquadra como empresa 

de porte médio pelo critério de classificação pautado no faturamento anual, segundo os 

critérios de classificação do BNDES. Já na classificação pelos critérios utilizados pelo 

SEBRAE, a empresa se enquadra como de grande porte, tanto na classificação por 

faturamento quanto na classificação por número de funcionários.  

 

O capital social é dividido em quotas de igual valor unitário distribuídas a dois sócios: o 

fundador da empresa e sua esposa, o que caracteriza assim a empresa como uma organização 

de gestão familiar. Cabe ressaltar que o fundador ocupa o cargo de presidente da empresa e 

que todas as decisões de maior relevância precisam passar por sua avaliação prévia. 

 

Quanto à identidade organizacional, a empresa possui visão, missão, valores e política da 

qualidade definidos. A política da qualidade é descrita como “atender às necessidades dos 

nossos clientes, através da fabricação de calçados de segurança com qualidade e excelência no 

atendimento, promovendo assim o nosso crescimento e melhoria contínua da eficácia do 

Sistema de Gestão da Qualidade de nossa empresa”. A visão é “Ser o líder em calçados 

profissionais, priorizando os segmentos estratégicos da economia”. Por missão tem-se 

definido “produzir e comercializar calçados profissionais, contribuindo com a segurança, a 
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saúde e conforto do trabalhador, respeitando o meio ambiente e colaborando com o 

crescimento da nossa comunidade”. Os valores que regem a organização são expressos em 

ética, competência, iniciativa, honestidade, comprometimento e responsabilidade. 

 

 

4.2 Evolução dos negócios 

 

Na década de 1970, os calçados de segurança ainda eram fabricados com solado de pneu. Em 

1982, a empresa fabrica seu primeiro calçado com solado de PVC, uma grande evolução. 

Sobre esse momento o Diretor Geral afirma: 

Quando iniciamos então o processo de produção do calçado em PVC, com 
importação de equipamentos com o propósito de nos firmar no mercado com 
um produto de mais qualidade e resistente ao uso, quando então se iniciou um 

trabalho de expansão dos negócios, contratando vendedores fora do eixo Rio 
x SP x MG, levando a marca para outros estados, mas tudo isso sem um 

trabalho de planejamento estratégico com o propósito de fortalecimento da 
marca e dos produtos no mercado (Entrevista com Diretor Geral). 

 

Já no ano de 1985 o PVC é substituído pelo solado de poliuretano (PU) monodensidade 

colado. Esta mudança foi muito marcante para a empresa, conforme o Diretor Geral descreve: 

Um marco importante na vida da empresa foi quando decidimos entrar no 
mercado de poliuretano, por tratar-se de um produto ainda novo no mercado 

brasileiro; acreditamos que este seria o futuro no mercado de EPIs, quando 
adquirimos a primeira máquina para fazer somente o solado – 

monodensidade, e um pouco mais a frente com a aquisição da primeira 
máquina de injeção direta no cabedal no sistema bidensidade, um feito que 
marcou a empresa, levando-a ao reconhecimento do mercado, provocando já 

de forma estratégica ampliação do quadro de vendedores para que 
pudéssemos fazer a marca chegar a regiões ainda não trabalhadas. 

 

Após quatro anos, em 1989, iniciam-se as obras de construção da sede atual na rodovia que 

liga as cidades de Barroso e Dores de Campos S/N (site da empresa). O ano de 1994 teve 

como marca a instalação do laboratório técnico, visando garantir a qualidade de todos os 

suprimentos utilizados na fabricação dos calçados. Após vencer os efeitos prejudiciais do 

Plano Collor, a empresa retoma as obras da nova sede e implanta o processo de injeção direta 

do solado com PU monodensidade.  
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Em 1997 acontece uma grande inovação do processo, quando a empresa importa sua primeira 

injetora de PU bidensidade, tornando o calçado mais leve, confortável e resistente. No ano 

seguinte, dois acontecimentos importantes se destacam: a inauguração da nova unidade e a 

implantação da central de atendimento a clientes, ambos em 1998 (site da empresa). Em 2000 

a empresa recebe, pela primeira vez, o certificado NBR IS0 9002/1994 pela DNV 

certificadora. Pouco depois, em 2002, é certificada pela DNV com base na NBR ISO 

9001.2000. No mesmo ano a empresa lança o solado Flexclean, que permite um acabamento 

transparente possibilitando que o cliente estampe sua marca no interior do solado (site da 

empresa). 

 

Em 2007, um novo avanço tecnológico. A empresa inicia sua produção de calçados com o 

componente composite, que substitui os componentes metálicos preservando as mesmas 

resistências técnicas do metal (site da empresa). Quanto a esse momento, o Diretor Geral 

descreve: 

Outro marco importante foi quando a empresa trouxe para o mercado 
brasileiro o bico de composite e palmilha resistente a perfuração, que foi uma 
grande inovação no mercado brasileiro, fortalecendo ainda mais nossa marca, 

já que o projeto inicial foi firmado com uma grande empresa do contexto 
nacional – Vale (Entrevista com Diretor Geral). 

 

No ano de 2010, a empresa inicia um plano de expansão das operações industriais 

inaugurando uma unidade no ano seguinte na região norte de Minas Gerais, bem como um 

projeto de criação de mais seis novas unidades que seriam instaladas na região sul do mesmo 

estado (site da empresa). Quanto a tal momento, o Diretor Geral explica: 

De forma estratégica e visando uma participação cada vez maior no mercado, 
a partir de 2010 a empresa definiu-se pela ampliação de seu processo 

produtivo com a implantação de novas unidades de produção, haja vista que 
na ocasião tínhamos grandes dificuldades na contratação de mão de obra na 

cidade onde se encontra instalada a matriz, quando então buscando parceria 
com o governo do estado instalou sua primeira filial produtiva em Capitão 

Enéas, e em 2011 com um novo projeto inovador partiu-se para a construção 
de seis novas unidades produtivas em cidades diferentes, de forma 
estratégica, para necessitarmos de um número menor de funcionários em cada 

uma delas, para eliminar o risco da falta de mão de obra e de um esforço 
maior em pagamento de salários acima da média do setor calçadista 

(Entrevista com Diretor Geral). 

 



67 

 

 

Atualmente, das oito unidades que compõem o projeto seis já estão em funcionamento e duas 

estão em fase final de instalação, com previsão para entrarem em operação no primeiro 

semestre de 2014. 

 

 

4.3 Evoluções do processo de controle 

 

O processo de controle na empresa não teve início em sua fundação em 1972. Nessa primeira 

fase da empresa, os controles eram informais e de caráter predominantemente financeiro. Os 

primeiros movimentos de criação de controle foram voltados a um embrionário PPCP. O 

Diretor Geral explica sobre o despertar da empresa para a necessidade de controle: 

No final da década de 70, já com o início do processo produtivo de calçados, 

surgiu a necessidade de criar controles sobre a movimentação da empresa 
como um todo, já que não existia nenhum tipo de controle de seus 
movimentos de produção, vendas, contas a receber, clientes, etc. Iniciamos 

então os controles em fichas manuais sobre o que estava sendo produzido 
diariamente e por consequência o que estávamos vendendo, com o propósito 

de produzir exatamente aquilo que estávamos vendendo, quando então 
fichários foram colocados em prática. O mesmo foi feito para controle do 
contas a receber e contas a pagar, de forma individualizada por cliente e 

fornecedor (Entrevista com o Diretor Geral). 

 

Conforme o relato, a empresa inicia o processo de controle nas áreas financeira e de produção. 

As limitações tecnológicas dificultavam a prática e requeriam das pessoas excessivo zelo, 

uma vez que os controles eram manuais e, praticamente, não era possível fazer cruzamentos 

de informações. Sobre estas dificuldades, o Diretor Geral que na época era diretor 

administrativo relata: 

Este trabalho manual exigia, a cada dia, um número maior de funcionários, na 

medida em que aumentávamos nosso volume de vendas, que nesta ocasião 
não ocorria de forma estratégica, mas sim diante de demandas que eram 
geradas pelas grandes obras do regime militar, tais como a construção da 

Hidrelétrica de Itaipu e Ferrovia do Aço, dentre várias outras, o que nos 
obrigava a aumentar nosso volume de produção, mesmo sem uma 

fiscalização atuante e leis que obrigassem o uso correto de EPI´s (Entrevista 
com o Diretor Geral). 

 

Devido à importância de possuir informações para a tomada de decisões, mesmo que essas 

fossem de difícil geração, se faziam necessários esforços para produzi-las, pois a empresa 
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estava crescendo, a cada dia decisões importantes precisavam ser tomadas, e o processo 

decisório requeria informações para aumentar as chances de ser feito de forma eficiente.  

As dificuldades ainda eram grandes no quesito organização dos processos, já 
que grande parte dos trabalhos era manual, com utilização de fichas para 

controle de material nos estoques, tanto de matéria prima quanto de produto 
acabado, além de fichas para controle da conta corrente de clientes e 
fornecedores, sendo que muitos outros controles não existiam, como os 

coeficientes de perda no processo e as atividades produtivas, com utilização 
de número excessivo de funcionários (Entrevista com o Diretor Geral). 

 

A situação tem uma melhora na década de 1990, com o aumento da acessibilidade a 

tecnologias, sobretudo o acesso aos computadores. O Diretor Geral comenta sobre este 

momento: 

No final da década de 90 este processo começou a mudar com o início dos 
controles e gestão via computador, sendo que especificamente no começo do 
ano de 2000 iniciou-se uma estratégia no sentido de buscar um volume cada 

vez maior de vendas, com implantação da estratégia de pulverização das 
vendas, com ampliação do quadro de vendedores de 68 para quase 200 nos 

dias atuais, levando a marca e os produtos da empresa aos quatro cantos do 
país, tornando a empresa nos últimos anos uma das maiores em volume de 
produção da América Latina, com marca reconhecida em todo o mercado 

brasileiro como produto de qualidade e resistência mecânica (Entrevista com 
o Diretor Geral). 

 

Em 1999, a empresa entende que é o momento de buscar a certificação da qualidade de seus 

produtos, o que passaria pela criação de um processo de planejamento e controle. Este 

momento tem um grande marco na evolução dos sistemas de controle da empresa, uma vez 

que o Sistema de Garantia da Qualidade exigia instrumentos de controle, procedimentos 

operacionais e indicadores de resultados interligados ao escopo de atendimento aos clientes 

com qualidade. Conforme as palavras do Diretor de Controladoria, que na época foi 

responsável pela implantação, é possível constatar a importância que este processo teve na 

história da empresa: 

Em 1999, a empresa resolveu que era hora de ter a certificação ISO 9000; 
podemos afirmar que foi a 1ª vez de forma estruturada que a empresa 
estabeleceu um padrão de controle, pois se criou um sistema com diversas 
normas internas (manuais, procedimentos administrativos, procedimentos 
operacionais, instruções de trabalho, planos de controle da qualidade, etc.). 
Isso permitiu o desenvolvimento de grupos devidamente qualificados de 
auditores internos, o que levou à certificação em 2000 e iniciou um ciclo 
melhor de gestão, que inicialmente era da qualidade, mas depois foi 
enraizando na empresa e levando à busca de outros conceitos. De forma 
manual, foi desenvolvido seu primeiro planejamento estratégico (1999-2001), 
e depois um segundo (2002 a 2006), e também se iniciou a sua adequação ao 
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meio ambiente, tendo sido licenciada pelo órgão ambiental em 2004 
(Entrevista com o Diretor de Controladoria). 

 

Adicionalmente, o Diretor de Controladoria relatou que o processo de implantação do SGQ 

trouxe fortalecimento ao processo decisório da empresa. Ele ainda exemplificou situações 

como: aprendizado na elaboração de planos de ação mais consistentes; realização de reuniões 

mais estruturadas; definição de padrões e procedimentos internos e instrumentos de controle 

com mais foco para o negócio. No ano de 2000 a empresa já tinha um adequado sistema de 

controle nas áreas administrativa, financeira e de produção. Nesse momento a empresa inicia 

seus esforços para estruturar seu planejamento estratégico e, consequentemente, o controle 

estratégico. Sobre esse movimento foi relatado que: 

A partir de 2000 a empresa também começou a trabalhar de forma mais 
estratégica, com o estabelecimento de estratégias para buscar ampliação do 

mercado, produtos cada vez mais inovadores, definição de verbas para 
marketing de forma a sustentar a marca no mercado, e com um nível de 
criticidade maior no quesito levantamento de necessidades do mercado, para 

que pudéssemos lançar produtos inovadores e que atendessem a um público 
cada vez maior (Entrevista com o Diretor Geral). 

 

De forma complementar, os relatos do Diretor de Controladoria detalham que o processo de 

planejamento estratégico também se iniciou na mesma época. O primeiro contemplou os anos 

de 1999 a 2001. O segundo processo de planejamento estratégico contemplou os anos de 2002 

a 2006. Posteriormente, foram trabalhando planejamentos menores de um a dois anos. Os 

últimos marcos na evolução do controle na empresa podem ser expressos na implantação da 

controladoria, que teve início do ano de 2011, e mudança do ERP, que ocorreu em 2012. Já a 

controladoria foi criada com a responsabilidade de defender as metas organizacionais e o 

alcance dos resultados, principalmente EBITDA e ROI. As motivações que levaram à criação 

do setor são apresentadas a seguir: 

A questão da controladoria surge em uma reunião da diretoria da empresa em 
que o Senhor Presidente, cansado de ser questionado pelos números 
apresentados, questionou “como resolver isso”, e um diretor disse que o ideal 
era ter uma controladoria; quando incitado, o antigo Diretor Adm./Financeiro 
assume o desafio de implantar a controladoria. As primeiras preocupações 
estavam ligadas a se ter um controle maior do resultado, perpassando por 
controle dos custos, das despesas, das receitas, financeiro e tributário, além 
de se propor a criação do controle do imobilizado (Entrevista com o Diretor 
de Controladoria). 

 

Quanto ao processo de implantação da controladoria, o diretor da área relata: 
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Oficialmente, a controladoria da empresa iniciou a passos lentos (de forma 
tímida) a partir de 2011 (aproximadamente em abril de 2011), pois a empresa 

até então dispunha de uma estrutura organizacional em que tinha uma 
presidência, uma diretoria geral (ambas no ápice da pirâmide organizacional), 
e abaixo uma estrutura dividida em Diretoria Comercial, Diretoria Técnica, 

Diretoria de Logística (também responsável por custos) e Diretoria 
Adm./Financeira, cujos setores como Contabilidade e Controles Internos nela 

estavam agregados, além de ser a responsável por controle do orçamento de 
despesas. Com a cisão, podemos assim registrar da estrutura da Diretoria 
Adm./Financeira, foi criada uma estrutura específica de Controladoria, em 

nível de diretoria, que era responsável pelo setor de contabilidade, mais 
especificamente a contabilidade financeira e fiscal, e uma estrutura de apoio 

(controles internos) com uma funcionária para apoiar no controle de 
orçamento e imobilizado (Entrevista com o Diretor de Controladoria).  

 

O Diretor de Controladoria ainda destaca que o controle não teve início com a implantação da 

controladoria. Funções da controladoria como controle orçamentário, rentabilidade, custos, 

fluxo de caixa e EBITDA eram executadas dentro da estrutura da diretoria administrativo-

financeira, que foi gerida por esse mesmo profissional até o momento da cisão das áreas. 

Quanto à evolução dos controles orçamentários e de resultado, o Diretor de Controladoria 

descreve: 

Controle orçamentário: de forma rudimentar sempre foi exercido por toda a 
diretoria da empresa com análises superficiais e ajustes à medida que os 

resultados iam acontecendo. Em 2008 a empresa contratou a consultoria do 
Sr.Vicente Falconi, INDG na época, hoje Falconi Consultores, e implantou 

um modelo de controle de despesas intitulado GMD (Gestão Matricial de 
Despesas). Na época, pelo trabalho que exercia a frente da Coordenação da 
Qualidade, fui designado para monitorar esse modelo de controle em que 

foram estabelecidos gestores de entidades e de pacotes e passou a monitorar 
as despesas dentro de metas estabelecidas, visando ao monitoramento do 

EBITDA e da Rentabilidade. A partir daí, foi contratado também o projeto de 
Gestão Matricial de Receitas (GMR), o que redundou na contratação de um 
trabalho de planejamento estratégico elaborado para o período de 2008 a 

2010, com definição de padrões (procedimentos) para controle das despesas, 
sendo um mecanismo de controle inicial. Através do planejamento 

estratégico se monitoravam indicadores; através de reuniões da diretoria, se 
controlavam as despesas, EBITDA, rentabilidade, custos, fluxo de caixa, 

entre outros pontos (Entrevista com o Diretor de Controladoria). 

 

A controladoria no momento tem como uma de suas atribuições a gestão de custos, a gestão 

orçamentária, controle de consumos para identificar desvios frente ao consumo padrão, a 

esfera da contabilidade e o sistema de garantia da qualidade que foi recentemente incorporado 

à estrutura. Adicionalmente, a diretoria de controladoria tem centralizado e controlado as 

ações do planejamento estratégico da empresa, buscando assegurar que as ações traçadas por 

outras diretorias na intenção de promover os resultados empresariais, sobretudo as metas de 
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EBITDA e rentabilidade, sejam cumpridos.  Sobre os instrumentos atuais pelos quais a 

empresa realiza a atividade de controle, pela observação e pela pesquisa de campo foi possível 

evidenciar os seguintes indicadores de controle estratégico na organização, conforme descrito 

no quadro 06. 

Quadro 06 – Indicadores de controle estratégico da empresa 

Indicadores Acompanhamento 

Absenteísmo Adm-Financeira 

Ciclo financeiro Adm-Financeira 

Liquidez seca Adm-Financeira 

Tempo e Eficácia do treinamento Adm-Financeira 

Entrega no prazo Comercial 

Investimentos em marketing Comercial 

Volume de venda em pares Comercial 

Volume de venda em reais Comercial 

EBITDA Controladoria 

Manutenção e certificação ISO Controladoria 

Manutenção e licenciamento ambiental Controladoria 

Rentabilidade Controladoria 

Relação de compras vs faturamento Logística 

Declaração de missão, visão e valores da empresa Presidência 

Planejamento Estratégico Presidência 

Custo-par da produção acabada Produção 

Custo-par da produção de cabedais Produção 

Produção total de cabedais Produção 

Produção total de produtos acabados Produção 

Turnover RH 

Eficiência da manutenção Técnica 

Ganhos com novos desenvolvimentos Técnica 

Disponibilidade do sistema TI 

Ganhos com melhoria de processos TI 

Trabalhos entregues no prazo TI 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os indicadores de controle estratégico são de responsabilidade direta dos diretores da empresa 

e são apresentados e discutidos mensalmente em uma reunião sobre o andamento do 

planejamento estratégico em curso. Esses controles também são as medidas utilizadas pela 

empresa para entender se o planejamento estratégico está sendo implementado ou não. 

Também existem controles de nível tático na empresa, conforma demonstrado a seguir pelo 

quadro 07. 
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Quadro 07 - Indicadores de controles táticos da empresa 

Indicadores Acompanhamento 

Redução dos riscos financeiros Administrativo-Financeiro 

Reclamação de clientes Comercial 

Nível de satisfação de clientes Comercial 

Nível de qualidade e custo das matérias-primas Compras 

Fechamento contábil Contabilidade 

Gestão das obrigações tributárias Contabilidade 

Análises de desempenho econômico e financeiro Controladoria 

Gerenciamento de custos Controladoria 

Avaliação do resultado financeiro padrão vs realizado Controladoria 

Orçamento Controladoria 

S&OIP - Sales and operation, inventory planning Controladoria 

Compras dentro do estado Logística 

Desempenho de fornecedores Logística 

Giro de estoques Logística 

Prazo médio de pagamento Logística 

Relação de compras vs produção Logística 

Pesquisa e desenvolvimento Marketing e Inteligência de Mercado 

Pesquisa e desenvolvimento P&D e setor técnico 

Atendimento pontual a clientes PPCP e Cronoanálise 

Planejamento da empresa busca otimização de equipamentos PPCP e Cronoanálise 

Índice de cumprimento de condicionantes SGQ 

Índice de encerramento de SAC e SAPs SGQ 

Ressuprimento Compras 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os indicadores de controle tático são de responsabilidade direta dos gerentes da empresa e 

normalmente são apresentados e discutidos em reuniões de análise crítica, também 

mensalmente. Quando o diretor da área entende relevante, os dados são apresentados para a 

diretoria. Apenas o processo de S&OIP é de responsabilidade tática, mas é tratado no nível 

estratégico da empresa de forma contínua. Quanto aos controles de nível operacional, foram 

identificados os seguintes processos, conforme apresentado a seguir no quadro 08. 
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Quadro 08 – Indicadores de controle operacional da empresa 

Indicadores Acompanhamento 

Contas a pagar Adm-Financeira 

Contas a receber Adm-Financeira 

Controle de caixa Adm-Financeira 

Conversão de vendas em faturamento Comercial 

Devoluções Comercial 

Troca de calçados Comercial 

Análise do MRP Compras 

Trabalho conjunto com setor técnico em tendências Compras 

Índices de desperdícios de materiais Controladoria 

Valoração de estoques Controladoria 

Monitoramento diário da eficiência da produção Cronoanálise 

Análises macro e microeconômicas Marketing e Inteligência de Mercado 

Comunicação institucional Marketing e Inteligência de Mercado 

Estatísticas mercadológicas Marketing e Inteligência de Mercado 

Identificação de novas oportunidades de mercado Marketing e Inteligência de Mercado 

Especificações técnicas exequíveis P&D e setor técnico 

Novos desenvolvimentos P&D e setor técnico 

Aferição e monitoramento do tempo padrão dos produtos PPCP e Cronoanálise 

Índices de não-conformidade Produção 

Inventários de materiais em processo Produção 

Inventários de estoques acabados Logística 

Inventários de estoques de cabedais PPCP e Cronoanálise 

Inventários de estoques de matérias-primas em almoxarifado Logística 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os indicadores de controle operacional também são discutidos oficialmente nas reuniões 

mensais de análise crítica, que até o final de 2013 eram compostas por representantes da alta 

direção, encarregados e supervisores industriais, coordenadores e gerentes das atividades 

operacionais primárias e secundárias. Em 2014, o modelo da reunião foi alterado e somente os 

diretores e os membros do SGQ têm participado da apresentação e discussão dos resultados. 

Em conversa com gestores operacionais foi possível identificar a existência de controles 

informais, na sua maioria de uso interativo. Devido a limitações de tempo, não foi possível 

aprofundar sobre os motivos de sua existência, o nível de crença da equipe nas informações 
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geradas e, principalmente, entender por qual razão tais controles não foram transformados em 

controles formais da empresa. 

 

As classificações dos indicadores dentro do agrupamento apresentado nos quadros 6, 7 e 8 

foram realizadas pelo autor a fim de evidenciar as atribuições do controle estratégico, tático e 

operacional da empresa, as responsabilidades da gestão, e revelar quais têm sido as 

preocupações principais do processo de controle da empresa. Contudo, é importante ressaltar 

que tais indicadores já existem na empresa e o trabalho somente os categorizou. 

 

Em síntese, pode-se inferir que o processo de planejamento estratégico da empresa em parte 

ainda é informal e que o SCG está mais voltado para o controle operacional do que para 

facilitar a implementar estratégica. Não foi evidenciado um desenho claro do SCG nem o uso 

de técnicas contemporâneas de gestão, como exemplo o BSC. A apresentação e discussão dos 

resultados irão tratar destas reflexões iniciais de forma mais completa. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os dados encontrados na pesquisa de campo, coletados por 

meio de observação, entrevistas não estruturadas e semiestruturadas e pesquisa documental 

nos procedimentos, indicadores, manuais e arquivos da empresa. Em conjunto com a 

apresentação dos dados, são realizadas análises e discussões dos mesmos, sempre buscando 

triangulação entre as fontes de evidências. 

 

Visando um claro entendimento do cumprimento dos objetivos da pesquisa, os dados são 

apresentados e analisados na forma de resposta aos objetivos específicos previamente 

determinados e descritos em tópicos específicos. Essa abordagem buscou facilitar o 

entendimento de como os objetivos foram alcançados e quais são as discussões que os 

norteiam. 

 

5.1 Apresentar a empresa e os aspectos característicos de sua estratégia, seu SCG e seus 

processos de avaliação de desempenho. 

 

Como descrito no capítulo 4 com maior riqueza de detalhes, a empresa estudada atua há mais 

de 40 anos no mercado de calçados de segurança, sendo a segunda maior empresa deste 

segmento na América Latina em termos de volume de produção. Tal posição demandou que a 

empresa buscasse uma evolução em sua estrutura de planejamento e controle, no anseio de 

tornar seu SCG mais eficiente e assim facilitar a implementação de seus planos estratégicos 

com o objetivo de se manter competitiva. Neste primeiro objetivo são descritas as 

características de como a empresa gerencia suas estratégias, a estrutura do seu SCG e os 

detalhes do processo de avaliação de desempenho. 

 

5.1.1 Processo de formulação e implementação estratégica verificado na empresa 

 

Para elaborar suas estratégias, pode-se observar que a empresa se vale do uso da análise 

SWOT a fim de organizar a análise dos ambientes internos e externos, o que está alinhado com 



76 

 

 

a teoria. Foram realizadas reuniões com um comitê criado para a elaboração e implementação 

do planejamento estratégico que seria utilizado a partir do mês de janeiro do ano de 2014, 

onde foi possível observar que os gestores se preocuparam previamente em realizar uma 

leitura do ambiente externo da empresa, o que concorda com Freitas (2013), Porter (1979) e 

Tavares (2000), entre outros autores. Entretanto, a leitura tem forte viés do comercial. 

Ademais, pontos como contexto econômico e político não foram contemplados, o que 

contradiz a teoria. Alguns riscos políticos e econômicos até foram levantados por alguns 

gestores durante as discussões; entretanto, não houve nenhum esforço do coletivo para criar 

estratégias visando à mitigação de tais riscos. 

 

Apresentando um resumo elucidativo, o quadro 09 descreve as principais preocupações 

sugeridas pelos autores quanto ao ambiente externo e o que foi possível confirmar nas 

reuniões de formulação das estratégias da empresa para o ano de 2014. 

Quadro 09 - Preocupações abordadas na formulação das estratégias - Ambiente externo 

Formulação Resultados Pré-conclusões Marco teórico Observações 

Análise externa 
A empresa se preocupou 
em levantar situações do 
ambiente externo 

Confirmam a teoria 
Porter (1979), 
SEBRAE (2007), 
Tavares (2000) 

Foram discutidos 
na elaboração do 
PE aspectos 
políticos e 
mercadológicos 
que poderiam ser 
oportunidades ou 
ameaças 

Economia 
Ponto observado, mas não 
contemplado no 
planejamento estratégico 

Contradizem a teoria Tavares (2000) 

Não foram 
desenvolvidas 
ações para mitigar 
este risco 

Política 
Ponto observado, mas não 
contemplado no 
planejamento estratégico 

Contradizem a teoria Tavares (2000) 

Não foram 
desenvolvidas 
ações para mitigar 
este risco 

Tributos Ponto não observado Contradizem a teoria 
Tavares (2000), 
SEBRAE (2007) 

Não se considerou 
nenhum risco de 
mudança para 
2013 e 2014 

Fornecedores Ponto observado Confirmam a teoria 
Porter (1979), 
SEBRAE (2007), 
Tavares (2000) 

 

Meio ambiente Ponto observado Confirmam a teoria Tavares (2000)  

Ambiente 
competitivo 

Ponto observado Confirmam a teoria 
Tavares (2000), 
Prahalad e Hamel 
(1990), Porter (1979) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Vale destacar que houve grande ênfase em trabalhar os riscos de fornecimento de matérias-

primas, sobretudo o couro que está muito escasso no mercado. Para esse ponto foram 

estruturadas estratégias e ações visando se antecipar a uma possível falta desta essencial 

matéria-prima para a empresa, o que poderia por em risco as operações. 

 

No que se refere à análise do ambiente externo, pode-se observar que os resultados 

encontrados também concordam em parte com a teoria. O quadro 10 descreve as principais 

preocupações sugeridas pelos autores quanto ao ambiente interno e o que foi possível 

confirmar nas reuniões de formulação das estratégias da empresa para o ano de 2014. 

 

Quadro 10 - Preocupações abordadas na formulação das estratégias - Ambiente interno 

Formulação Resultados Pré-conclusões Marco teórico Observações 

Análise interna 
A empresa se preocupou em 
levantar situações do ambiente 
interno 

Confirmam a teoria 
Porter (1979), 
SEBRAE (2007), 
Tavares (2000) 

 

Competências 
distintivas 

A empresa identificou seus 
pontos fortes, mas não 
mapeou de forma clara no que 
é melhor que seus 
concorrentes 

Contradizem a teoria Tavares (2000) 

Percebeu-se 
desconhecimento 
quanto à 
importância 
deste tema e que 
o mesmo foi 
confundido com 
o mapeamento 
das forças na 
análise SWOT 

Visão 
Ponto observado, mas não 
contemplado 

Contradizem a teoria Tavares (2000) 

Não foram 
encontradas 
estratégias ou 
ações pautadas 
na visão 

Missão 
Ponto observado e bem 
contemplado nos planos da 
empresa 

Confirmam a teoria 
Tavares (2000), 
SEBRAE (2007) 

Ponto bem 
difundido na 
empresa 

Liderança 
estratégica 

Ponto observado Confirmam a teoria 
Tavares (2000), 
SEBRAE (2007) 

A liderança 
estratégica é 
exercida pelo 
diretor geral 
apoiado pelo 
presidente, e o 
controller realiza 
as verificações 

Processos 
organizacionais 

Ponto observado Confirmam a teoria 
Tavares (2000), 
SEBRAE (2007) 

 Processos bem 
divididos com 
responsabilidade 
clara entre e 
intra-setores 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Houve preocupação em destacar as competências essenciais e distintivas da empresa; 

contudo, não se pode observar que as discussões e proposições estavam alinhadas com a visão 

da empresa. Ademais, parece não haver consenso entre os gestores sobre os benefícios de 

alcançar a visão atual. 

 

A visão foi apresentada na abertura de todas as reuniões, porém, sem ações formais que 

potencializem seu alcance. A missão, por estar muito alinhada com as atividades operacionais 

da cadeia de valor da empresa, foi o ponto que recebeu mais atenção e desdobramentos de 

ações para potencializar os resultados.  

 

A liderança estratégica será realizada pelo Diretor de Controladoria com o apoio do Diretor 

Geral e do Presidente da empresa, visando apoiar e monitorar os gestores quanto à 

implementação das estratégias. Finalmente destaca-se que muito se falou sobre a necessidade 

de melhoria dos processos organizacionais.  

 

A alta direção acredita que a vantagem competitiva que a empresa precisa desenvolver é a 

melhoria de seus serviços e, para suportar esta premissa, investimentos em treinamento, 

tecnologia e melhoria de processos foram aprovados com vistas a aumentar as chances de se 

alcançar essa melhoria, na expectativa de que a mesma resultará em vantagens competitivas 

sustentáveis. 

 

Tratando do escopo competitivo de acordo com o modelo de Tavares (2000), preocupou-se 

em observar se os gestores se atentaram quanto aos dados do setor de atuação, os principais 

concorrentes, os tipos de clientes existentes, os produtos que o mercado tem demandado e 

quais são as competências distintivas que a empresa possui ou precisa desenvolver para 

atender aos mercados em que irá atuar. 

 

Os resultados encontrados apontam que a empresa se esforça para entender as oportunidades 

de seu setor de atuação, onde estão os principais consumidores de seus produtos, as regiões 

com maior e menor participação de mercado, as necessidades de produtos específicos. Existe 

também visível preocupação com as ações promovidas pelos concorrentes. Os discursos da 
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equipe comercial sempre advertem que os concorrentes estão oferecendo produtos com a 

qualidade esperada pelos clientes e com preços cada vez mais competitivos. Também se tem 

visível preocupação com novos entrantes, presumindo-se que realizam suas operações com 

certo nível de informalidade, o que segundo a diretoria da empresa dificulta a concorrência, 

uma vez que o mercado brasileiro está submetido a uma elevada carga tributária. O quadro 11 

descreve o que foi possível confirmar nas reuniões de formulação das estratégias da empresa 

para o ano de 2014. 

 

Quadro 11 - Preocupações abordadas na formulação das estratégias - Escopo competitivo 

Formulação Resultados Pré-conclusões Marco teórico Observações 

Escopo 
competitivo 

A empresa se preocupou em 
descrever como pretende 
atuar no mercado 

Confirmam a teoria Tavares (2000)  

Leitura do 
mercado e 
oportunidades do 
setor 

A empresa tenta fazer uma 
leitura empírica do mercado 
para segmentá-lo 

Confirmam em parte 
a teoria 

Tavares (2000)  

Posicionamento 
dos concorrentes 

Não existe uma leitura clara, 
formal e confiável do 
posicionamento dos 
concorrentes 

Contradizem a teoria Tavares (2000) 

O comercial 
apresenta sua 
leitura empírica 
que é carregada 
de vieses 

Tipos de clientes 

A empresa tem a 
identificação dos clientes e 
segmentos que compõem o 
mercado 

Confirmam a teoria Tavares (2000)  

Produtos 
necessários para 
cada segmento 

A empresa tem linhas de 
produtos específicas para 
cada segmento do mercado 
e especificações técnicas de 
clientes 

Confirmam a teoria Tavares (2000)  

Identificação das 
competências 
essenciais 

A empresa sabe quais são as 
competências distintivas que 
possui ou que precisa 
desenvolver para atender 
aos mercados segmentados 

Confirmam a teoria Tavares (2000)  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ressalta-se nesse ponto que o segundo item do quadro (leitura do mercado e oportunidades do 

setor) é tratado pela empresa de forma empírica. O discurso dos gestores deixa claro que é de 

suma importância entender as particularidades do mercado, o que confirma a teoria. 

Entretanto, não há investimentos para se fazer um levantamento mais confiável dessa 
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realidade se valendo de metodologias validadas para tal trabalho, e principalmente sem o viés 

da equipe da área comercial.  

 

No momento de realização da pesquisa, a empresa se valia da experiência profissional de seus 

gerentes comerciais e fazia sua leitura do mercado baseada no sentimento desses 

profissionais. Devido a esta limitação, entendeu-se que a leitura do mercado está parcialmente 

alinhada com a teoria. Os resultados foram compilados no quadro 12, visando descrever de 

forma detalhada e resumida a realidade encontrada. 

Quadro 12 – Preocupações abordadas na formulação das estratégias – Características do posicionamento 

Formulação Resultados Pré-conclusões Marco teórico Observações 

Estabelecimento 
de estratégias 

A empresa se preocupou em 
descrever como pretende atuar 
no mercado 

Confirmam com a 
teoria 

Porter (1979), 
Tavares (2000) 

 

Estratégias 
competitivas 
genéricas 

A empresa não possui um 
posicionamento estratégico 
formalmente definido entre 
custos e diferenciação. 
Observou-se à luz da teoria que a 
mesma esta mais próxima da 
estratégia de enfoque 

Contradizem a teoria Tavares (2000) 

Existem ações 
relacionadas aos 
conceitos de 
diferenciação e 
outras de 
liderança em 
custos que 
conflitam, não 
conseguindo 
passar para a 
equipe o escopo 
de atuação 

Vantagem 
competitiva 

Não foram 
identificadas/desenvolvidas 
vantagens competitivas frente 
aos concorrentes para serem 
exploradas 

Contradizem a teoria Tavares (2000) 

A empresa 
conhece seus 
pontos fortes, 
mas não sabe o 
que faz melhor 
que seus 
concorrentes 

Estratégias 
internas 

A empresa não possui um 
posicionamento de estratégia 
interna formalizado. O 
posicionamento transita entre a 
manutenção e o posicionamento. 

Contradizem a teoria Tavares (2000) 

Existem ações 
relacionadas aos 
conceitos de 
manutenção e 
outras de 
desenvolvimento 
que conflitam, 
não conseguindo 
passar para a 
equipe o escopo 
de atuação 

Desenvolvimento 
das estratégias 

As estratégias da empresa são de 
caráter incremental. Não há 
inovações no plano estratégico 
atual 

Confirmam a teoria Tavares (2000) 

Nos últimos 3 
anos não houve 
propostas de 
inovação no 
segmento. Todas 
as estratégias 
propostas são de 
incremento 
pautadas em 
melhoria contínua 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Houve ainda preocupação de se verificar de que maneira a empresa trata e/ou estabelece suas 

estratégias competitivas, as estratégias internas, a vantagem competitiva, se suas estratégias 

têm caráter incremental ou inovador, bem como a implementação dos planos. 

 

Em síntese, o processo de formulação estratégica apresenta lacunas que contradizem a teoria 

em sua forma empírica, conforme foi possível evidenciar pelas várias fontes de evidências 

utilizadas no trabalho. Contudo, na maior parte dos pontos existe alinhamento entre os 

achados empíricos e as proposições dos autores sobre o tema. 

 

O processo de implementação estratégica, por sua vez, foi analisado à luz de autores como 

Tavares (1991), Almeida (2004), Dias, Bernardes e Drummond (2008), Grego (2008), 

Oliveira (2010), Rosa (2010) e Ribeiro (2012). Os resultados evidenciam que as dificuldades 

da implementação estratégica abordadas em pesquisas anteriores são encontradas em grande 

medida também nesta pesquisa, demonstrando que os resultados anteriores ainda confirmam 

um problema do ambiente de negócios atual das empresas.  

 

Utilizando como referência o modelo de Tavares (2000) que descreve o processo de 

implementação estratégica passando por três passos, sendo estes representados pela 

adequação da cadeia de valor, alocação de pessoas e recursos (estabelecer vantagens 

competitivas), pode-se concluir que alguns resultados encontrados contradizem a teoria.  

 

A primeira limitação está no fato da empresa não ter uma cadeia de valor adequada às 

necessidades dos clientes. Com isso, alguns produtos são gerados com valor acima da 

necessidade exigida pelo cliente, onde o gap da qualidade oferecida frente à qualidade exigida 

fica por conta da empresa. Num segundo momento, a alocação de pessoas e recursos sofre 

influência da não adequação da cadeia de valor, acarretando desequilíbrio de recursos e 

ocasionando esforços e investimentos maiores em produtos de menor rentabilidade, em 

detrimento de produtos que agregam maior valor para empresa. Um exemplo desta situação é 

a realização de produção numa mesma estrutura de comercialização, produção e expedição 

dos itens de menor valor agregado até os de maior valor agregado, fato este que ocorre com 

normalidade na planta industrial da matriz.  
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O terceiro e mais importante ponto observado nos achados empíricos, em comparação ao 

modelo de Tavares (2000), está na falta de uma vantagem competitiva sustentável e distintiva 

para trabalhar o mercado. A empresa por muito tempo sustentou que sua vantagem 

competitiva era oferecer ao mercado um produto de melhor qualidade quando comparado com 

os produtos dos seus concorrentes. A situação atual é diferente e a qualidade dos produtos de 

seus principais concorrentes se equipara com a qualidade ofertada pela empresa. Infere-se que 

não houve o devido cuidado no desenvolvimento de novas vantagens competitivas e a 

ausência destas tem trazido para a empresa a necessidade de um esforço maior de sua equipe 

comercial para a realização da venda de seus produtos, além de ocorrer uma redução na 

rentabilidade dos mesmos. 

 

Pode-se concluir provisoriamente sobre o processo encontrado na empresa de formulação e 

implementação estratégica que, na maior parte dos pontos verificados, existe alinhamento 

entre os achados empíricos e a teoria. Contudo, uma quantidade também considerável de 

elementos ainda não ajustados tem afetado negativamente os resultados. A realização de um 

trabalho de refinamento nos pontos que atualmente contradizem a teoria pode trazer melhorias 

para este processo, e, possivelmente, melhorar o nível de implementação de estratégias da 

empresa. 

 

Após se apresentar a situação atual da empresa no que se refere às suas competências para 

formular e implementar estratégias frente à teoria, passa-se a analisar o sistema de controle 

gerencial (SCG) da empresa, também discutido à luz do referencial teórico. O objetivo central 

nesta sessão é entender como o SCG da empresa tem contribuído para a implementação 

estratégica, para o exercício do controle e para a realização da avaliação de desempenho 

estratégico e operacional. 

 

5.1.2 Estrutura do SCG verificada na empresa 

 

Para entender o desenho do SCG da empresa e facilitar a comparação dos achados empíricos 

com a teoria, foi utilizado o modelo teórico apresentado no quadro 03 (p. 48), que consolida 

os elementos da dimensão desenho na abordagem de diferentes autores. Iniciando pela 

característica da informação, observou-se na empresa que as informações têm foco de curto 
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prazo, frequência e velocidade satisfatória, cabendo destaque para as informações 

concernentes aos resultados das operações. Já as informações de contabilidade e de folha de 

pagamento são levantadas com grande dificuldade e normalmente é exigido um tempo maior 

do que o adequado para a tomada de decisões, a fim de serem disponibilizadas para os demais 

interessados. O custo para se obter a informação está adequado à realidade da empresa. 

 

Destacando as técnicas utilizadas, observa-se que a empresa faz uso de técnicas tradicionais, 

podendo-se citar orçamento, custeio por absorção, análise do ponto de equilíbrio, fluxo de 

caixa, indicadores de liquidez seca e corrente. Não foi evidenciado o uso de técnicas 

modernas como o ABC Costing, EVA, ROI e BSC. 

 

Referente ao SCG como mecanismo de controle cultural, foram evidenciados nesse processo 

quatro componentes que constituem parte da identidade organizacional da empresa: as 

declarações de visão, missão, valores e a política da qualidade, todas com existência 

comprovada na análise documental, na observação e no processo de entrevistas. Tais 

declarações existem desde 1999, data em que a empresa recebeu a certificação ISO9001/2000. 

O Diretor 3 complementa: 

As declarações de missão, visão e política da qualidade estão bem 
assimiladas na organização. Não temos nada que meça isso para oferecer um 
melhor entendimento, mas pela observação é possível dizer que, como você 
disse, esses mecanismos informais de controle estão bem assimilados pelas 
pessoas (Entrevista com o Diretor 3). 

  

 

A continuidade das entrevistas contradiz a declaração do último diretor citado. Outros atores 

da pesquisa não têm percebido evolução e uso dos mecanismos culturais de controle, 

conforme os seguintes relatos: 

Eu conheço a missão e visão empresarial e vejo que na prática pouca coisa é 
realizada (Entrevista com o Analista 21). 
Não se vê compromisso com isso, mas somente uma cobrança do SGQ 
pensando em ISSO, sem se preocupar com o objetivo de tais declarações 
(Entrevista com o Coordenador 7 e o Analista 15). 
O entendimento da visão e missão só passou a ser trabalhado no segundo 
semestre de 2013 (Entrevista com o Coordenador 4). 

 

Ainda sobre visão e missão, o Diretor 1 relata em sua entrevista: 

Além de não ver alinhamento da visão, missão e valores com aquilo que 
praticamos no dia-a-dia, nem com aquilo que pensamos em praticar pelo 
nosso planejamento estratégico, entendo que a missão é inapropriada e não 
temos recursos para alcançá-la e que nossos valores não são praticados, em 
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totalidade, em nenhum dos níveis da organização. Já a missão vejo sim que 
está adequada e saiu do discurso. Visão e valores infelizmente hoje só temos 
para atender à norma ISO (Entrevista com o Diretor 1). 

 

 

Percebe-se que a empresa deu um importante passo que foi criar instrumentos informais de 

controle cultural. Entretanto, ainda não se pode dizer que houve êxito na transmissão de sua 

visão e de seus valores para todos os seus colaboradores, o que torna esse controle ineficaz até 

o momento. 

 

O SCG como mecanismo de planejamento está em linha com as proposições de Malmi e 

Brown (2008), uma vez que o planejamento está dividido em duas estruturas: uma para o 

processo de planejamento estratégico e outra para o processo de planejamento e controle das 

operações. Na esfera estratégica existe um planejamento estratégico que contempla os anos de 

2014 a 2016. O planejamento operacional é realizado por um processo de S&OIP (Sales and 

Operation Inventary Planning) que demonstra o equilíbrio das operações de vendas e 

produção e o resultado em estoques resultantes da qualidade desse nivelamento.  

 

O processo de S&OIP permite discussões quanto aos volumes de produção final, níveis de 

estoques de produtos em processo e acabados, necessidade de aumento ou redução de quadro, 

decisões de férias, atingimento das metas de vendas em volumes gerais e dentro das linhas 

específicas, logística entre unidades, dentre outros pontos que tangem as operações de 

produção, vendas e logística. A condução do S&OIP na empresa é coordenada pelo gerente de 

controladoria e envolve toda a diretoria e gerência industrial em uma reunião mensal para 

discussão dos cenários. As decisões são encaminhadas ao PCP que passará a utilizar este 

planejamento como base para o Plano Mestre de Produção (PMP). Além disso, os diretores 

repassam as informações e decisões competentes a suas áreas e equipes, o que faz do S&OIP 

um mecanismo informal de comunicação entre os níveis estratégico, tático e operacional.  

 

Por sua vez, o processo de planejamento estratégico é liderado pelo controller que conta com 

o apoio de uma consultoria especializada no tema para o projeto em curso, que contempla o 

período de 2014 a 2016. A empresa tem evoluído sobre o tema, sabe dos desafios e está 

trabalhando na melhoria de seu planejamento estratégico como dito na seção sobre o controle 

e acompanhamento da estratégia. 
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O SCG e seus mecanismos de controles cibernéticos são muito utilizados na organização 

pelos gestores de operação (nível tático e operacional). A empresa possui um software ERP 

que facilita o processo de gestão integrada. Ressalta-se que o software atual foi adquirido há 

dois anos e ainda ocorrem muitos problemas no cotidiano que, na sua maioria, são 

ocasionados por falta de treinamento dos usuários e problemas técnicos do programa. 

 

As maiores limitações do ERP são apontadas pela falta de um módulo de folha de pagamento, 

o que exige da empresa um custo adicional para ter um programa paralelo para esta operação. 

Além disso, no processo mensal de importação dos dados do programa de folha de pagamento 

para o ERP principal da empresa, têm sido frequentes erros que levam, na maioria das vezes, 

dias para serem resolvidos. Essa limitação influencia ainda na gestão de custos, despesas e 

eficiência da empresa, impossibilitando qualquer controle e acompanhamento da mão-de-obra 

dentro do ERP. Devido a isso, os gestores precisam trabalhar os dados em planilha do 

Microsoft Excel ® visando fazer manualmente a inclusão dos dados de folha de pagamento, o 

que, além de moroso, aumenta as chances de erro.  

 

O controle orçamentário já existe há bastante tempo na empresa e é exercido pelo controller. 

São realizadas reuniões mensais onde cada diretoria apresenta o quanto realizou do seu 

orçamento. O acompanhamento é feito conta a conta. Contas com valores realizados abaixo 

do previsto têm suas sobras zeradas no semestre, enquanto as contas com valores realizados 

acima da previsão orçamentária demandam planos de ação por parte de seus gestores que 

demonstrem como os valores excedentes serão compensados nos próximos períodos. Foi 

evidenciado pela observação e na pesquisa documental que a empresa pratica o controle 

orçamentário.  

 

No processo de entrevista, foi evidenciada uma percepção muita positiva sobre o SCG. O 

Diretor 8 cita que o melhor controle da empresa hoje é o controle de despesas. Os Diretores 1, 

3, 5 e 7 corroboram em suas entrevistas com esta declaração. O Diretor 7 faz uma declaração 

com uma ressalva: 

A empresa controla muito bem despesas. Só não falo que é ótimo porque 
falta flexibilidade. Queremos um nível de excelência que não damos 
condições para acontecer. Tirando esse ponto, o controle é muito bom 
(Entrevista com o Diretor 7). 
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O controle de custos ainda é um processo em construção na empresa. A empresa tinha 

terceirizado esse processo por três anos por falta de profissional capacitado para realizar as 

atribuições da gestão desse grupo de contas. O Diretor 1 diz que “é visível o quanto estamos 

melhorando no controle de custos. Acredito que se mantivermos esse caminho teremos em 

custos um controle tão bom quanto temos nas despesas” (Entrevista com o Diretor 1). Em 

2011, com a implantação do novo sistema ERP, o processo de custos foi implantado 

novamente na empresa com o apoio de uma consultoria da área industrial e a equipe do 

sistema. O coordenador de PCP foi nomeado responsável por esse processo, que vem em 

ritmo de crescimento e aprendizado desde então. As maiores dificuldades relatadas pelo 

coordenador do processo de custos, hoje gerente de controladoria, são informações sobre 

preços de materiais divergentes da realidade, erros em inventários de estoques e dificuldade 

nas informações sobre mão-de-obra. 

 

Quanto ao sistema de medidas financeiras, a empresa se preocupa em acompanhar níveis de 

inadimplência, prazo médio de pagamentos e recebimentos, ciclo financeiro, EBITDA e 

rentabilidade. Todas as informações são oriundas do ERP; porém, o sistema não gera os 

indicadores/relatórios, sendo necessário construir os indicadores com os relatórios que o 

sistema processa. O sistema de medidas não financeiras da empresa está bem concentrado em 

informações relativas à indústria como qualidade, produtividade e eficiência. As informações 

não financeiras são administradas pelo SGQ com o apoio de cada área que origina a 

informação. Pode-se ainda citar que foram evidenciados controles não financeiros como 

absenteísmo, turnover, satisfação de clientes, 5S, entre outros. Não foi evidenciada a 

existência de sistemas híbridos de avaliação de desempenho na organização. Por fim, foram 

evidenciados dois sistemas de recompensas, um para o setor produtivo e outro no setor 

comercial. O sistema de recompensas do setor produtivo visa reconhecer o cumprimento de 

metas por parte dos gestores de produção, onde um conjunto de indicadores quantitativos e 

qualitativos do processo produtivo é utilizado para o pagamento, ou não, de um prêmio. Já no 

setor comercial, existe um sistema de recompensa para os membros da equipe que atingem 

suas metas de volume e proporção de venda dos produtos de maior valor agregado do mix da 

empresa. 

 

O SCG como mecanismo de controle administrativo é representado pela estrutura de 

governança, pela estrutura organizacional e pelas políticas e procedimentos da empresa.  
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A estrutura de governança da empresa é formalizada por sua diretoria que até maio de 2014 

(período final da pesquisa) era composta por nove membros, sendo cinco membros da família 

e quatro profissionais do mercado. Todos os membros da diretoria são pessoas com mais de 

15 anos na empresa, o que deixa claro que todos têm conhecimento sobre a empresa e suas 

operações. O IBGT (2014) define:  

Governança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 
proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As 
boas práticas de governança corporativa convertem princípios em 
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar 
e aperfeiçoar o valor  da organização, facilitando seu acesso ao capital e 
contribuindo para a sua longevidade. 
 
 

Alguns diretores relataram sua preocupação com a estrutura de governança: primeiro, por não 

haver um conselho de administração; segundo, por haver mais proprietários do que diretores 

na diretoria, o que dificulta o debate e a avaliação de algumas decisões propostas. E, por 

último, alguns diretores, inclusive membros da família, entendem que em muitas ocasiões as 

discussões da diretoria estão no âmbito operacional, enquanto os esforços poderiam estar 

direcionados para a estratégia da empresa. Tais situações contradizem a teoria. 

 

A estrutura organizacional da empresa é dividida em diretoria, gerência, coordenação, 

supervisores, analistas e operadores. O anexo 1 descreve a divisão organizacional por meio de 

um organograma que atende aos objetivos e à forma de trabalho atual da empresa. Quanto às 

políticas e procedimentos, estes são geridos pelo comitê do SGQ, pois é um ponto registrado 

na norma da ISSO. O SGQ realiza o controle e acompanhamento de todos os processos, 

políticas e números da empresa envolvidos com a norma, visando assegurar a continuidade da 

certificação. 

 

Conclui-se que o desenho do SCG já possui pontos alinhados às proposições dos autores que 

teorizam sobre o tema, como escopo e custo da informação e o processo de planejamento e 

controle. Entretanto, alguns pontos ainda estão incipientes e precisam ser mais bem 

estruturados para potencializar o alcance dos resultados. Destaca-se a ausência de ferramentas 

contemporâneas de planejamento e controle como o EVA e o balanced scorecard, que são 

mecanismos bem validados e têm se mostrado nos últimos anos como importantes 

instrumentos na avaliação de desempenho empresarial. O quadro 15 visa descrever de forma 

resumida os elementos da dimensão desenho que são sugeridos pelos autores citados, e se 

estes foram ou não encontrados na empresa. 
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Quadro 15 - Análise dos elementos da dimensão desenho do SCG da empresa à luz da teoria 

SCG Resultados Pré-conclusões Marco teórico 

1 - Características da Informação 
Foram observadas as principais 
características que são geradas pelo 
SCG da empresa 

Concordam em parte com a 
teoria 

Anthony e Govindarajan (2008), 
Aguiar, Pace e Frezatti (2009) e 
Ferreira e Otley (2005) 

Escopo Identificado foco no curto prazo Confirmam a teoria Aguiar, Pace e Frezatti  (2009) 

Tempestividade 
Algumas informações da empresa não 
são tempestivas e não chegam na 
velocidade esperada aos usuários 

Contradizem em parte a teoria Aguiar, Pace e Frezatti  (2009) 

Agregação Não evidenciadas Não evidenciadas Aguiar, Pace e Frezatti  (2009) 

Integração 
A empresa está em aprendizado sobre 
a causa-efeito dos resultados de um 
setor sobre outros 

Confirmam a teoria Aguiar, Pace e Frezatti  (2009) 

Custo 
O custo da informação é menor do 
que os benefícios que ela propõe 

Confirmam a teoria Aguiar, Pace e Frezatti  (2009) 

Processo de controle 

Foram identificados indicadores 
(variáveis-chave) que possibilitam o 
controle de cada unidade, a mensuração 
de sua atuação e um sistema de 
informação que permita o 
acompanhamento periódico da evolução 
dos indicadores identificados. 

Confirmam a teoria Mendes et al., (2002) 

2 – Técnicas 

Observou-se se o SCG se vale de 
técnicas tradicionais e 
contemporâneas para o planejamento 
e controle. 

Confirmam em parte a teoria 
Anthony e Govindarajan (2008), 
Frezatti et al (2009) e Ferreira e 
Otley (2005) 

Tradicionais: controle orçamentário, 
medidas de desempenho financeiro e 
custeio por absorção 

Evidenciadas Confirmam a teoria Frezatti et al (2009) 

Contemporâneas: benchmarking, 
balanced scorecard e EVA. 

Não evidenciadas Contradizem a teoria Frezatti et al (2009) 

Estrutura de controle 
Foram identificados mecanismos de 
planejamento, avaliação do resultado 
e planos de ações corretivas.  

Confirmam com a teoria Mendes at al (2002) 

3 – Pacotes de controle 
Observou-se que os pacotes de 
controle estão presentes no SCG da 
empresa 

Confirmam a teoria 
Malmi e Brown (2008), 
Flamholtz (1996) 

Controles Culturais Evidenciados Confirmam a teoria 
Malmi e Brown (2008), 
Flamholtz (1996) 

Controles Cibernéticos Evidenciados Confirmam a teoria 
Malmi e Brown (2008), 
Flamholtz (1996) 

Controles de Planejamento Evidenciados Confirmam a teoria Malmi e Brown (2008) 

Controles Administrativos Evidenciados Confirmam a teoria 
Malmi e Brown (2008), 
Flamholtz (1996) 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quanto ao uso do SCG, buscou-se realizar a verificação empírica das proposições de Simons 

(1994) que descreve o uso do SCG como sistema de crenças, como sistema de restrições, 

como sistema de controle diagnóstico e como sistema de controle interativo. Os resultados 

demonstram que foi possível observar que o uso do SCG como sistema de crenças na empresa 

é representado pela estrutura de governança e os controles relacionados a valores. Os 

controles de governança para transmissão de valores são representados pelas reuniões formais 

e informais realizadas com o presidente da empresa. Já os sistemas de valores são 

representados pela visão, missão e política da qualidade da empresa. Esses controles 

informais têm a missão de influenciar o comportamento dos colaboradores para com os 

objetivos da empresa e o que ela acredita. Dessa forma, é possível dizer que este ponto 

corrobora com a teoria. 

 

Quanto ao uso do SCG como sistema de restrições que delimita o campo de ação criando 

limitações, foram encontrados visão, políticas e procedimentos. A visão tem a atribuição de 

definir os limites mercadológicos, enquanto os procedimentos e políticas são responsáveis 

pelas restrições dos indivíduos em âmbito setorial da execução da atividade, assim como em 

âmbito empresarial. Também é possível afirmar que este ponto corrobora com a teoria. 

 

Já o uso do SCG como sistema de controle diagnóstico foi evidenciado pelos controles de 

planejamento estratégico, metas de produtividade e eficiência, controle do orçamento, 

controle de custos, controles de vendas, controles financeiros e controles da qualidade. Este 

item foi o mais explícito para se confirmar a teoria. 

 

Por sua vez, o uso do SCG como sistema de controle interativo trata das incertezas 

estratégicas, estimulando o debate e diálogo. As medidas relativas à produção, custos, 

orçamentos, indicadores do planejamento estratégico e do SGQ são os SCG que melhor 

representam o uso interativo na empresa, demandando acompanhamento constante e 

promoção de reuniões formais e informais para debater os resultados e para a busca contínua 

de melhoria dos resultados. As reuniões de S&OIP, de planejamento estratégico, de análise 

crítica, reuniões de diretoria e reuniões entre gestores de modo geral são grande agentes para a 

ocorrência do controle interativo, permitindo a troca de informações e experiências e o 

aprendizado organizacional, o que também corrobora com a teoria. 
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5.1.3 Processo de avaliação de desempenho praticado pela empresa 

 

Finalmente tratando dos sistemas de avaliação de desempenho, a empresa possui dois grandes 

grupos de indicadores: operacionais, tratados em reuniões de análise crítica; e estratégicos, 

abordados em reuniões de planejamento estratégico. Foi possível observar os indicadores 

operacionais que são representados por: índice de conformidade das auditorias do SGQ, 

eficiência no encerramento de SAC’s e SAP’s, acompanhamento de planos de ação, retorno 

de SAC’s e SAP’s, pares faturados, reclamações de clientes, satisfação de clientes, nível de 

devoluções, troca de calçados, atendimento no prazo acordado, treinamento, eficácia do 

treinamento, produtos com problemas de qualidade devolvidos pelos clientes, devolução por 

erros de expedição, ocorrências bancárias, matéria-prima não conforme, mão-de-obra não 

conforme, não conformidade no processo de corte, não conformidade no processo de 

presponto, não conformidade no processo intermediário, não conformidade no processo de 

injeção (por injetora), não conformidade no processo de terceiros. Percebe-se grande 

concentração de medidas de qualidade do processo e qualidade do produto. 

 

O desempenho estratégico, por sua vez, é analisado mensalmente em uma reunião com comitê 

próprio. Nessa reunião são apresentados os indicadores: ciclo financeiro, liquidez seca, 

EBITDA, rentabilidade, comparativo entre custo padrão e custo realizado, eficiência da 

produção, absenteísmo e treinamento, volume de produção, custo-par por unidade produtiva, 

eficiência da manutenção, ganhos por inovações técnicas, giro, tempo e volume de estoques, 

cumprimento da meta de faturamento, compras proporção ao faturamento, volume físico e 

financeiro das vendas, margem de lucro das vendas, descontos concedidos, vendas por canal, 

ganhos com melhorias de processo, disponibilidade do sistema, projetos de TI entregues no 

prazo, entrega a clientes no prazo, manutenção de certificação ISO e manutenção de 

licenciamento ambiental. Foi possível observar que é dada ênfase superior aos indicadores 

EBITDA e rentabilidade (métricas financeiras) do que a todos os demais indicadores. As 

medidas não financeiras não possuem a mesma representatividade nas discussões da empresa.  

 

Fazendo um fechamento dos pontos discutidos nesta seção é possível dizer que a empresa tem 

se preocupado com o processo de gerenciamento das estratégias, tem um SCG instituído e 

realiza processos de avaliação de desempenho. 
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O gerenciamento da estratégia que contempla os processos de formulação e implementação 

tem passado por evidente melhoria ao longo dos anos. A maior parte dos construtos segue as 

orientações dos autores da área. Entretanto, uma parte do subprocesso de formulação ainda é 

informal e isto traz implicações negativas no subprocesso de implementação, pelo fato de que 

os pontos que não são formalizados no primeiro não são trabalhados no segundo. 

 

Quanto ao SCG, também foi possível evidenciar melhora ao longo dos anos. O ponto central é 

que o SCG atual está mais preocupado com o controle das operações, numa abordagem mais 

alinhada à visão de Anthony (1976) do que com o foco que tem sido trabalhado neste campo 

do conhecimento nos últimos vinte anos, que é a facilitação da implementação estratégica, 

como preceituam vários autores como Gomes e Salas (1999) e Ferreira e Otley (2009). 

 

Por fim, o sistema de avaliação de desempenho tem se mostrado um ponto mais frágil na 

organização. Isto pode ser explicado em parte por: i) aspectos informais do processo de 

estratégias não podem ser medidos; ii) o SCG tem se preocupado mais em monitorar os 

aspectos operacionais do que os aspectos estratégicos; iii) falta de institucionalização de um 

modelo adequado e validado para a avaliação de desempenho estratégico, como exemplo, o 

BSC; iiii) falta de conhecimento da importância do vínculo entre estratégias e operações, 

visando que o monitoramento de fatores-chave contidos na segunda demonstre, em boa 

medida, os níveis de implementação da primeira.  O quadro 14 sumariza os resultados dos 

achados empíricos sobre o SCG e os benefícios dele esperados. 
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Quadro 14 – Analise do SCG da empresa à luz da teoria 

SCG Resultados Pré-conclusões Marco teórico Observações 

Implementação 
estratégica 

Não foi possível confirmar 
que o SCG facilita a 
implementação das estratégias 
da empresa 

Contradizem a teoria 
Anthony (1976), 
Anthony e 
Govindarajan (2008) 

Motivo central é 
que hoje a empresa 
possui um SCG e 
sua implementação 
estratégica foi 
consideravelmente 
baixa no ano de 
2013. 

Influência sobre 
indivíduos 

Foi possível confirmar que o 
SCG influencia o 
comportamento dos 
indivíduos 

Confirmam a teoria 
Anthony (1976), 
Anthony e 
Govindarajan (2008) 

 

Planejamento 

Foi possível confirmar que o 
SCG é um importante 
mecanismo para o 
planejamento estratégico e 
operacional 

Confirmam a teoria 

Anthony (1976), 
Anthony e 
Govindarajan (2008), 
Malmi e Brown 
(2008) 

 

Controle 
operacional 

Foi possível confirmar que o 
SCG é um importante 
mecanismo para o controle 
operacional e adicionalmente 
promove a melhoria contínua 

Complementam a teoria 

Anthony (1976), 
Anthony e 
Govindarajan (2008), 
Malmi e Brown 
(2008) 

O exercício do 
controle promove o 
surgimento de 
melhores práticas 
por parte de 
colaboradores na 
intenção de 
melhorar seus 
resultados 

Controle 
estratégico 

Não foi possível confirmar o 
uso do SCG para ajudar o 
controle estratégico 

Contradizem a teoria 

Anthony e 
Govindarajan (2008), 
Malmi e Brown 
(2008) 

O SCG atualmente 
não é utilizado para 
controlar o 
planejamento 
estratégico 

Avaliação do 
desempenho 
estratégico 

Não foi possível confirmar o 
uso do SCG para ajudar a 
avaliação do desempenho 
estratégico 

Contradizem a teoria 

Ferreira e Otley 
(2009), Flamholtz 
(1996), Kaplan e 
Norton (2004) 

O SCG atualmente 
não dispõe de 
mecanismos que 
demonstrem o 
desempenho 
estratégico da 
empresa, o que 
poderia demonstrar 
a necessidade de 
ações corretivas 
durante o curso. 

Avaliação do 
desempenho 
operacional 

Foi possível confirmar o uso 
do SCG para ajudar a 
avaliação do desempenho 
operacional 

Confirmam a teoria 
Ferreira e Otley 
(2009), Flamholtz 
(1996) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os achados empíricos possibilitam constatar que o SCG da empresa está mais estruturado 

para o controle de operações do que para a execução estratégica. Sobre as limitações da 

empresa no gerenciamento do planejamento estratégico, um diretor fez o seguinte 

posicionamento: 

O planejamento estratégico da empresa vem se aprimorando ao longo dos 
anos. Ainda precisamos melhorar, mas posso dizer que já estamos em 80% 
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do que é necessário para dizermos ter um bom planejamento estratégico 
(Relato do Diretor 3). 

 

Entretanto, outros diretores não têm uma percepção tão positiva quanto ao planejamento da 

empresa. O Diretor 8 relatou: “até o ano de 2013 não tínhamos planejamento estratégico. A 

partir do planejamento estratégico formulado no final de 2013 iniciamos o aprendizado nesse 

processo”. O Diretor 5 entende que “a empresa se esforça para ter um planejamento 

estratégico, mas ainda não tem”. O relato do Diretor 7 é mais critico e complementa o 

entendimento do Diretor 5 quanto ao planejamento estratégico da empresa ao dizer que: 

Não existe estratégia! Temos um grande plano de ação cheio de ações 
operacionais sem uma visão estratégica. Nosso crescimento está pautado em 
“querer crescer” sem uma fundamentação correta (Relato do Diretor 7). 

 

Ao buscar entender o conhecimento dos gestores dos níveis táticos e operacionais, os mesmos 

relatam que só têm conhecimento de que a empresa conta com um planejamento estratégico, 

mas que este é desconhecido em totalidade. Alguns relatos do nível tático deixam isso claro: 

A empresa tem estratégia sim, mas não é informada adequadamente (Relato 
do Coordenador 3); 

A empresa tem estratégia sim, mas não é possível compreendê-la porque ela 
chega em partes (Relato do Coordenador 7); 

Não existe estratégia formalizada! (Relato do Gerente 1); 

Estratégia tem, mas é pouco divulgada (Relato do Gerente 5); 

Existe estratégia formalizada, mas ela é desalinhada com a prática da 
empresa (Relato do Gerente 6). 

 

Com base nos relatos, se evidencia que o SCG atual ainda possui algumas lacunas para 

facilitar a implementação estratégica, podendo se destacar necessidades de melhorias em 

comunicação, coalisão de objetivos e vínculo com as operações. Foi possível observar 

também que todos os entrevistados demonstraram insatisfação sobre a forma como a empresa 

comunica sua estratégia. Evidenciou-se uma falta de padrão de comunicação. Uma evidência 

disso consiste do fato de que o Gerente 6 demonstrou em sua entrevista conhecer as 

estratégias da empresa a ponto de fazer sua crítica pessoal sobre estas, entendendo que estão 

desalinhadas com o dia-a-dia da empresa. Por outro lado, seus pares gerentes alegam o 

desconhecimento parcial e, em alguns casos, total dos planos estratégicos em curso na 

empresa. 
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Quanto ao controle e acompanhamento das estratégias da empresa, são realizados pelo diretor 

de controladoria que, em alguns momentos, utiliza o apoio de sua equipe em verificações 

pontuais do andamento das estratégias. Esse diretor, que ocupa a posição de controller, se 

vale de um plano de ação macro que possui uma subdivisão para cada área/diretoria, com o 

intuito de facilitar o entendimento, a atribuição de responsabilidades e ainda a leitura do 

avanço e cobrança do andamento das ações definidas para o alcance das estratégias em cada 

área. Este processo ocorre uma vez por mês. Contudo, analisando-se o exercício do controle e 

o resultado da implementação estratégica, não se pode confirmar que contribuem entre si. 

Uma significativa quantidade de estratégias do ano de 2013 não foi implementada, conforme 

a tabela a seguir demonstra. 

 

Tabela 1 – Implementação das estratégias do planejamento estratégico no ano de 2013 

DIRETORIA 

Implementada 

em Partes 

Não 

Implementadas Implementadas Total Geral 

COMERCIAL 20,00% 48,00% 32,00% 100,00% 

CONTROLADORIA 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

LOGISTICA 50,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

PRODUÇÃO 0,00% 42,86% 57,14% 100,00% 

REC. HUMANOS 16,67% 50,00% 33,33% 100,00% 

TI 33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa 2014 

 

Na visão do Diretor Geral, que foi reforçada em sua fala durante o grupo focal quando foi 

apresentado o número de estratégias que não foram implementadas do planejamento 

estratégico do ano de 2013, o principal motivo para os resultados insatisfatórios seria a falta 

de foco que alguns gestores têm com o planejamento estratégico. Alguns relatos informais 

reforçam esse pressuposto. O Coordenador do SGQ relatou em uma conversa informal: “fui 

cobrar um diretor sobre seu planejamento estratégico e o mesmo disse que precisa ver com a 

equipe o que foi feito, pois não sabia como estava”. Isto demonstra que o modelo que a 

empresa tem utilizado (centralizar o planejamento estratégico na diretoria) apresenta uma 

fragilidade, pois o diretor tem menor foco no planejamento. Como as operações requerem 
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grande atenção, percebe-se que o controle de operações é priorizado, enquanto o 

planejamento estratégico fica preterido.  

 

Um esforço adicional foi realizado para entender, de modo geral, qual foi a competência da 

empresa para cumprir seus planos estratégicos. Para tal, os resultados de cada diretoria foram 

compilados, permitindo verificar o percentual de estratégias do total do planejamento 

estratégico que foi trabalhado. O gráfico 07 demonstra a eficiência da empresa na 

implementação das estratégias no ano de 2013. 

Gráfico 07 – Resultado consolidado da implementação estratégica – PE 2013 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em conversas informais com os responsáveis pelas diretorias sobre os resultados de suas 

áreas, foi possível entender, mesmo que parcialmente, os motivos que implicaram nos 

resultados supracitados, que na visão do grupo focal foram insatisfatórios. A sequência de 

gráficos a seguir visa demonstrar a contribuição de cada diretoria da empresa na construção 

do resultado do nível de implementação estratégica na empresa.  

Gráfico 01 – Nível de execução das estratégias elaboradas pela diretoria comercial 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A explicação do diretor da área comercial para os resultados não alcançados está relacionada 

com a proposição de estratégias incorretas pelo antigo diretor da área. Percebe-se que a visão 

e as prioridades do novo diretor são diferentes das do diretor anterior. Com a mudança de 

diretoria somada a mudanças no contexto econômico da empresa durante o curso do ano de 

2013, algumas estratégias foram abandonadas em consenso com os demais membros da 

diretoria e com a presidência da empresa. A seguir, apresenta-se o gráfico da diretoria de 

controladoria. 

Gráfico 02 – Nível de execução das estratégias elaboradas pela diretoria de controladoria 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto à diretoria de controladoria, houve influência negativa pelo fato de ter somente duas 

metas estratégicas que dependem do resultado operacional da empresa, que por sua vez 

depende de um bom desempenho de todas as demais operações, o que não ocorreu, resultando 

em baixo cumprimento das estratégias da área. Também vale ressaltar que o setor de 

controladoria é novo na empresa, tendo sido criado em 2012, estando ainda em processo de 

implantação e consolidação. O próximo gráfico apresenta os resultados da diretoria de 

logística. 

Gráfico 03 – Nível de execução das estratégias elaboradas pela diretoria de logística 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Na logística, um grande impacto que se pode observar foi resultante da mudança da estratégia 

de vendas da empresa compelida por uma mudança não esperada no mercado. Isto afetou 

diretamente a política de gastos com transporte, uma vez que foram comercializados calçados 

de menor valor agregado a um custo de transporte relativamente igual ao que seria incorrido 

para transportar calçados de maior valor agregado. Com isto, o valor gasto com transporte 

ficou relativamente mais alto, pois os custos ficaram fixos, mas a receita transportada foi 

menor do que a esperada. A seguir são apresentados os resultados da gerência de produção. 

Gráfico 04 – Nível de execução das estratégias elaboradas pela gerência de produção 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A gerência de produção teve um bom desempenho na implementação estratégica. As 

estratégias não implementadas estão mais voltadas para planos que foram abandonados 

durante o ano pela diretoria da empresa, na sua maioria por falta de recursos para a 

implementação nas datas anteriormente previstas. A seguir, são apresentados os números da 

diretoria de recursos humanos. 

Gráfico 05 – Nível de execução das estratégias elaboradas pela gerência de recursos humanos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A diretoria de recursos humanos teve uma grande quantidade de estratégias não 

implementadas. Percebeu-se que isso se deve principalmente ao fato do setor estar em 

estruturação. As entrevistas relataram de forma bem clara que a gestão de pessoas é o ponto 

que mais preocupa a alta direção da empresa. Os níveis tático e operacional também 

descreveram precisar de mais apoio dessa área, mas que no momento a mesma ainda não está 

preparada para atender como esperado. 

 

Quanto à diretoria de TI, os impactos registrados que ocasionaram uma não implementação de 

33% estão pautados na estratégia que versa sobre a busca e implementação de novas 

tecnologias de comunicação visando melhorar o contato vendedor x empresa. Os resultados 

da diretoria de TI são apresentados a seguir. 

 

Gráfico 05 – Nível de execução das estratégias elaboradas pela gerência de TI 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para a diretoria geral foi considerado o resultado consolidado dos planos estratégicos das 

demais diretorias, uma vez que uma das atribuições da diretoria geral se figura em conduzir as 

estratégias e operações da organização na busca de geração de lucro. Para o plano estratégico 

de 2013, a implementação efetiva foi de 33,33%, como já discutido anteriormente. 

 

O controle do planejamento estratégico da empresa atualmente é realizado com o apoio de 

uma planilha do Microsoft Excel®. Em meados de 2013, a empresa adquiriu um software 

para gestão estratégica, mas o mesmo ainda não foi implantado devido à empresa estar 
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trabalhando outras prioridades na área de TI. Um relato importante sobre a relação entre o 

controle das estratégias e sua implementação ou não é apresentado por um dos diretores: 

Temos informações sobre o andamento de nossas estratégias; o que está 
faltando são ações. Isso se deve principalmente a aspectos culturais da 
organização que dificultam uma cobrança mais pesada sobre os responsáveis 
(Entrevista com o Diretor 4). 

 

Este relato corrobora com as idéias de Anthony e Govindarajan (2008) e Atkinson et al. 

(2000), que postulam que o SCG, quando desenhado e utilizado de forma correta, é eficaz 

para detectar e comparar resultados realizados com resultados previstos, mas o controle por si 

só não toma decisões, cabendo aos gestores propor correções e ajustes para os números 

insatisfatórios. 

 

Analisando também o SCG como mecanismo de controle das operações, em boa parte os 

resultados confirmam a teoria. Entretanto, alguns controles operacionais ainda são incipientes, 

o que pode levar a empresa a uma maior exposição a riscos que podem comprometer o 

alcance das estratégias. A operação primária que foi mais criticada, em nível de controle, é a 

operação de vendas. Um diretor disse em sua entrevista: 

O setor comercial precisa melhorar muito em controle e acompanhamento 
dos resultados. Existem controles importantes na área, mas vejo faltar alguns 
que entendo essenciais, a exemplo rentabilidade por clientes. Ainda temos os 
planos de ação que não saem do papel e ficam por isso mesmo (Entrevista 
com o Diretor 1). 

 

Já a operação de logística foi bem elogiada por alguns gestores. O Coordenador 3, que atua 

em outro setor, disse: “a expedição é um exemplo de controle para nós”. Destaca-se que 

nenhum dos entrevistados fez qualquer crítica a esta operação. Outro ponto importante que 

afeta o nível de controle das operações é a não existência clara de uma comunicação com os 

gerentes, coordenadores, analistas e outros membros importantes do grupo tático e 

operacional. Isso impacta o resultado estratégico pelo fato destes grupos (tático e operacional) 

não terem ciência clara de como operações que eles controlam e acompanham podem 

potencializar o alcance de determinadas estratégias da empresa. No que diz respeito ao uso de 

instrumentos de controle, cada setor ao longo dos anos adotou instrumentos que auxiliassem 

seus gestores a entender se os resultados da sua área estavam ou não satisfatórios. O quadro 

13 busca demonstrar as operações da empresa e a existência, ou não, de instrumentos de 
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controle e acompanhamento, assim como o nível de segurança percebida que o processo de 

controle utilizado tem oferecido para a operação. 

Quadro 13 – Nível de controle existente nas operações primárias 

OPERAÇÕES Processos-chaves Nível de controle 

MARKETING E VENDAS 

Atendimento a clientes e representantes ADEQUADO 

Cadastro. Conferência e liberação de 
pedidos ADEQUADO 

Pesquisas de pós-venda e satisfação ALTO 

Cancelamento e alteração de pedidos BAIXO 

Amostra e prospecção de novos clientes BAIXO 

Gestão de devoluções e reposições BAIXO 

Controle para pagamento das comissões ALTO 

LOGÍSTICA INTERNA 

Recebimento de matérias-primas (MP) BAIXO 

Armazenamento adequado das MP ALTO 

Garantia do inventário físico ADEQUADO 

Liberação de materiais para 
abastecimento da produção mediante 
planos de devolução BAIXO 

OPERAÇÕES 

Corte ADEQUADO 

Presponto ADEQUADO 

Montagem ADEQUADO 

Injeção ADEQUADO 

Embalagem ADEQUADO 

Controle de materiais em processo BAIXO 

Controle dos produtos em processo BAIXO 

LOGÍSTICA EXTERNA 

Recepção de calçados concluídos pela 
produção ADEQUADO 

Armazenamento e organização dos 
produtos acabados ALTO 

Garantia do inventário físico ADEQUADO 

Coleta e preparação de pedidos para 
embarque ALTO 

Faturamento de pedidos para clientes ALTO 

Expedição de pedidos para clientes por 
transportadores terceirizados ALTO 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa 2014 

 

No que tange às características de controle da empresa, observou-se a existência de um tipo 

de controle misto entre o controle burocrático e o controle por resultados, segundo a 

classificação preconizada por Gomes e Salas (1999). Os aspectos concernentes ao controle 
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burocrático são encontrados, por exemplo, nos procedimentos e políticas do setor financeiro, 

departamento pessoal e contabilidade. Já os aspectos referentes ao controle por resultados são 

encontrados em setores como vendas, produção e direção da empresa. 

 

Na próxima sessão serão discutidas as implicações práticas do uso do SCG como promotor do 

desempenho estratégico e operacional na empresa estudada. Também serão apresentados 

resultados da eficiência atual na implementação estratégica. 

 

 

5.2 Investigar as implicações práticas do uso do SCG como promotor do desempenho 

estratégico e operacional na empresa estudada. 

 

Na tentativa de fazer uso dos benefícios citados pela teoria do SCG, se faz necessário 

inicialmente um desenho adequado à estrutura operacional da empresa, respeitando seus 

aspectos culturais e estrutura organizacional. Outra importante contribuição que Flamholtz 

(1996) defende é que um dos pontos iniciais da estruturação de um SCG consiste em 

estabelecer vínculos entre planejamento estratégico, operações e avaliação de desempenho. 

Merchant e Van der Stede (2001) complementam sobre a importância do controle operacional 

e do controle estratégico e as causas comuns do primeiro não apoiar o segundo. Essas causas 

foram identificadas como falta de direção, problemas de motivação e limitações pessoais dos 

envolvidos.  

 

Esta última perspectiva apresentada oferece pelo menos três contribuições para os gestores da 

empresa. Primeiro, o modelo esclarece a importância de monitorar as operações, verificando 

se as mesmas estão em congruência com os objetivos. Além disso, o modelo do SCG 

proposto por Flamholtz (1996) permite avaliar a eficácia dos sistemas estratégicos e 

operacionais. Como terceira contribuição, os resultados apontam necessidades de melhorias e 

redesenho do SCG.  
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Simons (1994) complementa os construtos de Flamholtz (1996) de um adequado desenho e 

uso do SCG para a avaliação de desempenho estratégico e operacional, ao descrever as 

perspectivas esperadas quanto ao uso do SCG, que, na sua visão, está estruturado em quatro 

fundamentos, chamadas de alavancas. Essas perspectivas de uso seriam: crenças, restrições, 

diagnóstico e interatividade. As alavancas prescrevem o modo como os mecanismos formais e 

informais de controle poderiam ser utilizados dentro da empresa. 

 

Fazendo uma combinação das prescrições de Flamholtz (1996) - vínculos entre planejamento 

estratégico, operações e avaliação de desempenho - com as quatro alavancas de controle 

voltadas ao uso do SCG de Simons (1994) - crenças, restrições, diagnóstico e interatividade, 

tem-se um conceito base do desenho e uso que pode influenciar no desempenho 

organizacional. A ideia é construir uma interdependência ou relação dos conceitos no 

processo de controle da empresa. 

 

Ferreira e Otley (2009) colaboram com o entendimento e até mesmo a aplicação desta 

proposta de interdependência de conceitos que favoreceriam a avaliação de desempenho 

estratégico e operacional de uma empresa. Esses autores construíram um modelo chamado 

performance management system (PMS), que tem por objetivo central dar suporte à 

implementação estratégica por meio do processo de controle, usando para tal fim a avaliação 

de desempenho estratégico e operacional. O sistema tem como pilares o alinhamento entre 

visão e missão, a identificação dos fatores-chave de sucesso, adequações da estrutura 

organizacional, elaboração de planos estratégicos, evidenciação das medidas de desempenho-

chave para as estratégias elaboradas, definição de metas para cada objetivo, processo de 

avaliação de desempenho, sistema de recompensas, fluxo de informações, sistemas e redes, 

análise da força e coerência dos resultados e uso contínuo e sistemático do modelo. 

 

O modelo de Ferreira e Otley (2009), assim como outros, a exemplo o balanced scorecard, 

ajuda a entender o desenho e o uso do SCG e ainda, se estes dois elementos estiverem em 

sintonia, ajudam o SCG a atingir seu objetivo principal: facilitar a implementação estratégica. 
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Ao analisar como se daria a aplicação do PMS na empresa estudada, foi possível observar que 

dos doze pontos que estruturam o PMS, sete já existem na empresa, mesmo que parcialmente, 

facilitando o processo de implementação e possibilitando confirmar a teoria. Estes pontos são: 

missão e visão, estrutura organizacional definida, processo de planejamento estratégico, 

existência de metas, processo de avaliação de desempenho, existência de fluxo de 

informações e uso diagnóstico e interativo por parte dos colaboradores. Entretanto, três itens: 

sistemas de recompensas, identificação de fatores-chave de sucesso e medidas sobre os 

fatores-chave não puderam ser implementados, contradizendo a teoria.  

 

Cabe ressaltar que outros dois itens: capacidade de alteração do PMS e força e coerência do 

modelo não foram atendidos por serem processos que devem ser trabalhados após a 

implementação, quando o sistema já estiver apresentando resultados aos gestores. Entretanto, 

estes pontos não se mostraram como impeditivos da implementação.  

 

As implicações gerenciais desta análise se expressam na evidenciação de outras situações 

inicialmente não contempladas que se mostram de grande interferência no decorrer do 

processo de adequação do desenho e uso do SCG: disponibilidade de recursos humanos, 

cultura familiar e resistência a mudanças. A observação destes pontos se mostrou tão 

importante quanto à atenção aos doze pontos estruturais do PMS.  

 

Os achados empíricos apontam que as principais dificuldades encontradas seriam: identificar 

os fatores de sucesso; melhorar a qualidade dos planos estratégicos; resistência a mudanças; 

falta de interesse na criação de um sistema de recompensas; e resistência. Em alguns casos, 

quanto ao sistema de sanções, se torna possível a elaboração de um plano de ações que 

colaborem com a mitigação dos problemas/riscos supracitados, dessa forma não colocando o 

projeto de implementação em risco.  

 

É importante ressaltar que o esforço para superar as dificuldades supracitadas possui uma 

contrapartida de benefícios esperados, uma vez que trabalhar o SCG no prisma de desenho e 

uso proposto pode promover: maior integração entre estratégia e operações; criação de 

estratégias de negócios mais consistentes; medição correta do desempenho; melhor 
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cumprimento dos objetivos traçados. A soma dos benefícios pode promover ainda geração de 

novas ou ampliação de vantagens competitivas já existentes na empresa objeto de estudo da 

pesquisa descrita neste artigo. Kaplan e Norton (2004) advogam que nada pode ser melhorado 

se não for medido.  

 

Pode-se dizer que os construtos da dimensão desenho propostos por Flamholtz (1996) e o uso 

do SCG proposto por Simons (1994) podem ter sua aplicação viabilizada por um modelo de 

avaliação de desempenho, e isto se mostra promissor ao processo de gestão por permitir a 

identificação de desvios operacionais ou estratégicos, permitindo, a partir daí, o ajuste de 

processos ou de indivíduos que possam estar em desajuste com os objetivos organizacionais. 

Ademais, vários outros estudos têm se preocupado com a necessidade de transparência 

(compliance) e com a prestação de contas (accountability) dos gestores para com os recursos 

que lhes foram confiados. O PMS tem condições de ser utilizado como base do processo de 

avaliação de desempenho. A simplicidade da metodologia de implementação também se 

mostra um ponto favorável para a escolha deste modelo para a avaliação de desempenho. 

Cabe ressaltar que a simplicidade do modelo foi o motivo da escolha do mesmo para a 

discussão desta seção. 

 

 

5.3 Investigar os contributos do SCG na vinculação dos processos-chave de negócios com 

estratégias, na tentativa de permitir o controle e avaliação de desempenho estratégico e 

operacional. 

 

Atualmente, o SCG da empresa não está estruturado em alguns pontos, de forma a favorecer a 

avaliação de desempenho estratégico, estando mais eficiente para o controle de operações. 

Isto parece ser resultado da informalidade do processo de formulação e implementação 

estratégica na empresa. Ademais, não foi possível confirmar a existência de relações 

estabelecidas entre as estratégias e os processos-chave da organização. Para melhor entender 

as contribuições que poderiam ser alcançadas com a estruturação de um sistema de avaliação 

de desempenho estratégico e operacional que tivesse como ponto central a estruturação de 

vínculos entre estratégias e operações, na perspectiva de que os resultados das operações 

podem potencializar o alcance das estratégias (GOMES; SALAS, 1999; ANTONHY; 
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KAPLAN; NORTON, 2004; MAGRETTA, 2012), foi necessário realizar dois processos. O 

primeiro era ter a descrição de quais foram as estratégias da empresa para o ano de 2013, e o 

segundo era entender como é a estrutura da cadeia de valor da empresa. Com a ajuda da 

literatura somada à pesquisa de campo, utilização de observação, relatos informais e consultas 

a documentos da empresa, foi possível mapear a cadeia de valor da empresa assim como os 

processos que têm maior impacto para o negócio, ora denominados processos-chave. O 

quadro 16 apresenta a cadeia de valor. 

Quadro 16 – Cadeia de valor da empresa – Modelo detalhado 

CADEIA DE VALOR DA EMPRESA 

ATIVIDADES PRIMÁRIAS ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 

Logística Interna – Materiais Compras 

Operações TI 

Logística Externa - Produto Acabado P&D e setor técnico 

Vendas RH 

  Contabilidade e Controladoria 

  PPCP e Cronoanálise 

  Administrativo-Financeiro 

  Marketing e Inteligência de Mercado 

 

O modelo da cadeia de valor da empresa foi proposto durante a realização da pesquisa, uma 

vez que a empresa não tinha este conhecimento estruturado. De forma sintética, a figura 19 

demonstra como acontece o fluxo de operações dentro da cadeia de valor atual da empresa. 

 

Figura 19 – Cadeia de valor da empresa  – Modelo sintético 

          

 

 

 

         

          

          

          

Fonte: Dados da pesquisa 
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Como as estratégias já estavam definidas no momento em que a pesquisa ocorreu, o esforço 

maior foi para identificar, mapear e descrever a cadeia de valor. A cadeia de valor ainda se 

divide em duas estruturas: atividades primárias e atividades secundárias. As atividades 

secundárias têm como função principal as atividades tradicionais dos setores que a compõem. 

Já as atividades primárias são as que mais representam as operações da empresa, 

representadas por logística interna, operações de produção, logística externa e marketing-

vendas. 

 

A Logística interna envolve as atividades inerentes ao recebimento, armazenagem, manuseio 

e controle das matérias-primas. Este processo atualmente é de responsabilidade da diretoria de 

logística em nível estratégico e conduzido em nível de operações pelos gestores de logística, 

almoxarifado e almoxarifado de consumo. Este último cuida especificamente dos materiais 

que já estão à disposição do processo de produção. Já as operações contemplam todas as 

atividades necessárias para a transformação das matérias-primas em produtos acabados. 

Fazem parte deste grupo os setores de corte, presponto, central de distribuição de cabedais, 

montagem, acabamento, embalagem, garantia da qualidade, manutenção e logística interna.  

 

Por sua vez, a logística externa compreende todas as atribuições de armazenagem, controle e 

distribuição final dos produtos acabados da empresa para os clientes. E, finalmente, a 

operação primária de vendas é a que tem por responsabilidade a comercialização dos produtos 

fabricados pela empresa. Os resultados desta investigação permitiram identificar quais são os 

processos-chave das atividades, conforme apresentação a seguir no quadro 17. 
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Quadro 17 – Processos-chaves das operações principais da cadeia de valor 

OPERAÇÕES Processos-chave 

MARKETING E VENDAS 

Atendimento a clientes e representantes 

Cadastro. Conferência e liberação de pedidos 

Pesquisas de pós-venda e satisfação 

Cancelamento e alteração de pedidos 

Amostra e prospecção de novos clientes 

Gestão de devoluções e reposições 

Controle para pagamento das comissões 

LOGÍSTICA INTERNA 

Recebimento de matérias-primas (MP) 

Armazenamento adequado das MP 

Garantia do inventário físico 

Liberação de materiais para abastecimento da produção mediante planos de 
devolução 

 

OPERAÇÕES 

Corte 

Presponto 

Montagem 

Injeção 

Embalagem 

Controle de materiais em processo 

Controle dos produtos em processo 

LOGÍSTICA EXTERNA 

Recepção de calçados concluídos pela produção 

Armazenamento e organização dos produtos acabados 

Garantia do inventário físico 

Coleta e preparação de pedidos para embarque 

Faturamento de pedidos para clientes 

Expedição de pedidos para clientes por transportadores terceirizados 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Uma vez identificada a cadeia de valor, o que permite evidenciar as operações mais essenciais 

ao negócio da empresa, se faz necessário identificar quais são os processos-chave de tais 

operações para se propor o controle operacional. Processos-chave ou variáveis-chave se 

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

assegurar o êxito da organização (GOMES; SALAS, 1999).  

 

Devido à necessidade de identificar os processos-chave, foi realizado um processo de 

conversas informais e observação nos setores que desenvolvem as atividades primárias e 

secundárias na empresa. O modelo em tela foi elaborado pela triangulação entre as fontes de 
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evidências expressas pelas entrevistas não estruturadas com os gestores das operações, 

entrevistas não estruturadas com diretores, pesquisa documental e observação participante. O 

conhecimento dos processos-chave permite à empresa evoluir no uso do SCG, uma vez que os 

pontos principais para o negócio poderão receber controles de modo a identificar rapidamente 

desvios que possam comprometer as metas da empresa. O controle dos processos-chave 

corrobora também com o processo de planejamento estratégico, por possibilitar a avaliação do 

desempenho estratégico pelos resultados dos processos-chave associados. Autores como 

Flamholtz (1996), Kaplan e Norton (2004) e Magretta (2012) concordam quanto à 

importância de estabelecer vínculo em medidas operacionais com os objetivos estratégicos, na 

tentativa de se conseguir o controle estratégico a partir do controle operacional.  

 

Os esforços realizados para alcançar este objetivo específico possibilitaram a proposição de 

um modelo de quadro de indicadores que ajude a empresa a exercer o controle estratégico e 

operacional pelo estabelecimento de vínculos entre os processos-chave, que são passíveis de 

medição e acompanhamento, e as estratégias. Esse indicador será melhor discutido na 

próxima seção da pesquisa, que trata da proposição de um modelo de desenho e uso do SCG 

que colabore para a implementação estratégica e a avaliação de desempenho estratégico e 

operacional da empresa 

 

5.4 Conclusões provisórias 

 

A eficiência na implementação estratégica se confirmou como ponto crítico na empresa 

estudada, o que corrobora com as pesquisas anteriores de Almeida (2004), Dias, Bernardes e 

Drummond (2008), Grego (2008), Macedo et al., (2012), Oliveira (2000), Oliveira (2010), 

Rodrigues et al. (2003), Rosa (2010), Ribeiro (2012), SEBRAE (2007), Stein (2000) e 

Tavares (1991). Os resultados da pesquisa demonstram que 33,33% das estratégias traçadas 

para o ano de 2013 foram totalmente implementadas, 25,49% foram implementadas em parte 

e 41,18% não foram implementadas, nem mesmo de forma parcial. Os números foram 

classificados como insatisfatórios quando apresentados aos participantes do grupo focal; 

entretanto, não confirmam a taxa de insucesso proposta por Judson (1991), Kiechel (1982, 

1984) e Moura e Oliveira (2013) que estaria entre 70 e 90 pontos percentuais. Cabe uma 

ressalva: não foi levado em conta ainda se as estratégias implementadas trouxeram 
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efetivamente o resultado esperado. Uma análise sob esta ótica poderia piorar este cenário e 

aproximar a taxa de insucesso citada por estes autores. Entretanto, não havia tempo suficiente 

para aprofundar nesta abordagem. 

 

A empresa demonstra ter preocupação com seu processo de planejamento estratégico e isto é 

visível em seus diretores. Contudo, o processo se mostra ainda incipiente, com falhas na 

comunicação, condução, foco e avaliação de desempenho. Alguns diretores reconhecem que a 

empresa está em aprendizado sobre o tema, enquanto outros entendem que a empresa não está 

preparada para conduzir este processo sem o apoio de algum profissional com know-how. 

 

Uma importante lacuna identificada no processo de formulação e implementação estratégica 

da empresa se refere ao fato de que as competências distintivas não foram identificadas em 

nenhuma das reuniões de elaboração e formulação das estratégias, o que contradiz autores 

como Prahalad e Hamel (1990), Montgomery e Porter (1998), Tavares (2000) e Magretta 

(2012), que defendem que as estratégias precisam ser desenvolvidas com o objetivo central de 

manter e, se possível, aumentar a vantagem competitiva de uma empresa frente a seus 

concorrentes, e assim ganhar em competitividade e aumento de marketshare, o que ajudará a 

empresa a cumprir seus objetivos, perpetuar e vislumbrar lucros satisfatórios.  Ademais, no 

grupo focal foi possível observar que a preocupação de identificar as competências distintivas 

foi confundida com a identificação das forças. 

 

Os resultados também confirmam que o SCG se mostra como um importante instrumento para 

facilitar a implementação estratégica (ANTHONY, 1976; LORANGE; MORTON, 1974; 

FERREIRA; OTLEY, 1999; ANTHONY E GOVINDARAJAN, 2008). Foi possível 

identificar que o SCG da empresa tem evoluído ao longo dos mais de 40 anos de atividade, 

chegando à situação atual na qual a empresa possui vários instrumentos de controle. No 

entanto, alguns processos como controle orçamentário, controle financeiro, SGQ e estrutura 

administrativa apresentaram maior evolução e se mostram mais estáveis do que outros 

processos como controles culturais, avaliação de desempenho estratégico, canais de 

comunicação, PPCP e gestão de pessoas, o que tem exercido influência negativa no SCG.  
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Essas influências negativas que os setores que avançaram menos em seus processos e 

estruturas de controle passam para o SCG confirmam a interdependência dos elementos do 

sistema preconizada por Frezatti (2007) e Ferreira e Otley (2009).  

 

De forma mais detalhada, analisando-se primeiramente os processos operacionais, não se 

confirmou a preocupação do setor de PCP em otimizar os recursos da empresa. O indicador 

que demonstra o atendimento a clientes no prazo acordado, que é também a referência do 

desempenho do setor, está consideravelmente fora da meta já há alguns meses. Foi possível 

observar também que o controle de estoques, sejam eles de materiais, produtos em elaboração 

ou produtos acabados, ainda é sensível, o que pode trazer à empresa uma maior exposição 

fiscal. O fechamento contábil sofre forte influência negativa do atraso na geração correta da 

folha de pagamento e de quebras de procedimentos ocorridas nas operações de produção, 

normalmente relacionadas à movimentação de estoques. A análise do MRP é um ponto que 

merece avaliação, pois frequentemente ocorre de produtos ficarem parados no processo de 

fabricação por não terem as matérias-primas necessárias para sua conclusão. O controle de 

produção apresenta falhas no encerramento completo dos planos de produção elaborados, e 

observou-se que isto se deve a erros de programação, falta de materiais e falta de foco por 

parte dos encarregados e operadores do chão de fábrica. Também foi evidenciada e discutida a 

falta de padronização nas matérias-primas adquiridas (itens laminados), fato este que já foi 

tema de várias reuniões na empresa ao longo dos anos, conforme relatos de envolvidos. Essa 

falta de padrão tem potencializado os níveis de desperdícios no momento do corte de 

materiais, uma vez que o problema citado impede a realização de um enfesto para corte dentro 

do padrão desejado e esperado para se alcançar um nível tolerável de perda.  

 

Discutindo também as oportunidades de melhorias encontradas nos processos ligados à 

estratégia da empresa, pode-se destacar que o modelo atual de avaliação do desempenho 

estratégico não é suficiente para demonstrar a implementação estratégica da empresa. Isso 

ocorre principalmente por não existirem variáveis-chave que indiquem se as estratégias 

traçadas estão ou não sendo implementadas, o que contradiz as proposições de Gomes e Salas 

(1999), Kaplan e Norton (2004) e Anthony e Govindarajan (2008) que sugerem a 

identificação de variáveis ou processos-chave que possam indicar o nível de implementação 

de cada uma das estratégias traçadas pelos gestores da empresa. Como o planejamento 

estratégico é monitorado por um conjunto de ações que estão mais voltadas para a melhoria 

contínua das operações do que para a implantação de novas estratégias de negócio, é possível 
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que o planejamento estratégico tenha suas ações cumpridas e não tenha suas estratégias 

implementadas de modo satisfatório. Também não foi possível evidenciar que os setores de 

marketing e P&D têm obtido êxito em identificar novas oportunidades de mercado, seja com 

um foco mais amplo, se atentando a segmentos específicos da economia que podem gerar 

demandas acima da expectativa, ou ainda na identificação de oportunidades junto a clientes 

específicos. 

 

É possível inferir com base nestes exemplos e outros presenciados durante a pesquisa que as 

áreas da empresa que possuem um SCG mais robusto tiveram maior sucesso na 

implementação de suas estratégias, a exemplo da gerência industrial. O contrário também é 

verdadeiro, pois áreas que possuem um SCG ainda em construção, como a controladoria, ou 

frágil, como a área de vendas, tiveram resultados piores na implementação de suas estratégias. 

Esses resultados confirmam que o SCG é um importante mecanismo de apoio para a 

implementação das estratégias empresariais (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008). Em 

discussão com o Diretor de TI, o mesmo expôs que, baseado nos vinte cinco anos de atuação 

na empresa, os resultados apresentados pela pesquisa que demonstram SCG mais evoluídos 

do que outros dentro da organização podem remeter também à diferença na formação e 

competência dos gestores operacionais. Este relato concorda com as preocupações expostas 

pelo Diretor Geral em sua entrevista com a competência da equipe e a necessidade de 

capacitação e efetivação do processo que ele trata de “inversão da pirâmide”, aumentando a 

base do conhecimento da empresa. O apontamento de que pessoas não capacitadas podem 

afetar a implementação estratégica já havia sido discutido por Stein (2000) e SEBRAE 

(2007). Por sua vez, Tavares (1991), Dias, Bernardes e Drummond (2008), Rodrigues et al. 

(2003), Stein (2000), Macedo et al., (2012), e SEBRAE (2007) já citaram em suas pesquisas 

que os sistemas de controle ineficazes perfazem os fatores de insucesso estratégico mais 

encontrados nas empresas contempladas nos trabalhos dos autores supracitados. Os resultados 

da pesquisa confirmam a teoria, tanto para os problemas relacionados à falta de pessoas 

qualificadas quanto para os sistemas de controles gerenciais ainda embrionários ou até mesmo 

rudimentares. 

 

Ao que tudo indica, os resultados da pesquisa parecem sugerir oportunidades de melhoria do 

SCG da empresa estudada.  Em resposta a esta demanda que surge dos resultados 

encontrados, no próximo ponto desta pesquisa foi proposto um modelo do SCG para um 

grupo de gestores da empresa composto por diretores, gerentes, coordenadores e analistas 
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técnicos, visando tentar aumentar a congruência entre os setores, melhorar a implementação 

estratégica e o processo de avaliação do desempenho estratégico e operacional da empresa. 

 

 

 

5.5 Propor um modelo de desenho e uso do SCG que colabore para a implementação 

estratégica e a avaliação de desempenho estratégico e operacional da empresa. 

 

A partir do diagnóstico da empresa no que diz respeito à sua situação estratégica atual, SCG, e 

processo de avaliação de desempenho, o objetivo desta seção é propor um modelo que atenda 

às duas premissas básicas do SCG: facilitar a implementação estratégica e influenciar o 

comportamento dos indivíduos, o que está em linha com os trabalhos de vários autores como 

Lorange e Morton, (1974), Anthony (1976), Hofstede (1978), Simons (1994), Flamholtz 

(1996), Anthony e Govindarajan (2008) e Atkinson et al (2011). Esse processo passou 

inicialmente pela identificação dos achados empíricos que estão em divergência com as 

proposições teóricas, seguido da análise de quais ajustes seriam necessários para finalmente 

entender, qual seria, possivelmente, o melhor desenho e uso do SCG para a empresa, de 

maneira que este modelo esteja à luz dos conceitos postulados por Gomes e Salas (1999) e 

Anthony e Govindarajan (2008), segundo os quais o SCG é estruturado a partir da visão e 

missão da empresa, passando pelos objetivos estratégicos, até chegar na dimensão das 

operações. Adicionalmente, buscou-se aliar estas proposições com os cuidados que Hofstede 

(1978) ressaltava quanto às características da cultura organizacional. Uma melhor 

compreensão dos pontos que precisam ser trabalhados de forma mais prioritária é elucidada 

no quadro 18. 

Quadro 18 – Oportunidades de melhoria identificadas 

Oportunidades de melhoria frente às 
práticas indicadas pela teoria Resultados Situação atual 

Formulação de estratégias - Aspectos 
econômicos 

Ponto observado, mas ignorado Contradizem a teoria 

Formulação de estratégias - Aspectos 
políticos 

Ponto observado, mas ignorado Contradizem a teoria 

Formulação de estratégias - Aspectos 
tributários 

Ponto não observado Contradizem a teoria 

Visão estratégica Ponto observado, mas ignorado Contradizem a teoria 
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Ambiente externo: Leitura do tamanho e 
oportunidades do setor 

A empresa tenta fazer uma leitura empírica do mercado 
para segmentá-lo, o que não é de todo confiável 

Confirmam em parte a teoria 

Ambiente externo: Posicionamento dos 
concorrentes 

Não existe uma leitura clara, formal e confiável do 
posicionamento dos concorrentes 

Contradiz a teoria 

Escolha das estratégias competitivas 
genéricas 

A empresa não possui um posicionamento estratégico 
formalmente definido entre custos e diferenciação. 
Observou-se à luz da teoria que a mesma está mais 
próxima da estratégia de enfoque 

Contradiz a teoria 

Reconhecimento e potencialização da 
vantagem competitiva 

Não foram identificadas/desenvolvidas vantagens 
competitivas frente aos concorrentes para serem 
exploradas 

Contradiz a teoria 

Escolha das estratégias internas 

A empresa não possui um posicionamento de estratégia 
interna formalizado. Observou-se, à luz da teoria, que a 
mesma está mais alinhada à estratégia de manutenção, 
saindo de um período de estratégia de desenvolvimento 

Contradiz a teoria 

Características das estratégias 
desenvolvidas quanto à inovação 

As estratégias da empresa são de caráter incremental 
Não há inovações no plano estratégico atual 

Contradiz a teoria 

SCG: Controle das operações de vendas 
e marketing 

Cancelamento e alteração de pedidos Baixo nível de controle 

SCG: Controle das operações de vendas 
e marketing 

Amostra e prospecção de novos clientes Baixo nível de controle 

SCG: Controle das operações de vendas 
e marketing 

Gestão de devoluções e reposições Baixo nível de controle 

SCG: Controle de operações de logística 
interna 

Recebimento de matérias-primas (MP) Baixo nível de controle 

SCG: Controle de operações de logística 
interna 

Liberação de materiais para abastecimento da produção 
mediante planos de devolução 

Baixo nível de controle 

SCG: Controle de operações de 
produção 

Controle de materiais em processo Baixo nível de controle 

SCG: Controle de operações de 
produção 

Controle dos produtos em processo Baixo nível de controle 

SCG: Controle de operações de logística 
externa 

Inventário dos produtos acabados Baixo nível de controle 

SCG e a implementação estratégica 
Não foi possível confirmar que o SCG facilita a 
implementação das estratégias da empresa 

Contradiz a teoria 

SCG e o controle estratégico 
Não foi possível confirmar o uso do SCG para ajudar o 
controle estratégico 

Contradiz a teoria 

SCG e a avaliação do desempenho 
estratégico 

Não foi possível confirmar o uso do SCG como suporte 
na avaliação do desempenho estratégico 

Contradiz a teoria 

SCG - Tempestividade das informações 
Algumas informações da empresa não são tempestivas e 
não chegam na velocidade esperada aos usuários 

Contradiz em parte a teoria 

Uso de técnicas contemporâneas como 
benchmarking, balanced scorecard e o 
EVA no SCG 

Não evidenciadas Contradiz a teoria 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A partir da identificação dos pontos do SCG da empresa estudada que contradizem a teoria, 

como pode ser visto no quadro 18, foi proposto um novo modelo de SCG na tentativa de 

facilitar a implementação das estratégias e influenciar o comportamento das pessoas. Para 

potencializar o alcance desses objetivos, o desenho do SCG foi estruturado com foco na 

avaliação de desempenho estratégico e operacional. Essa escolha partiu das proposições de 

Gomes e Salas (1999) que indicam o desenho voltado para a avaliação de desempenho, sendo 

o mais adequado quando a empresa tem orientação para resultados, como é o caso da empresa 

em tela. Outras afirmações teóricas que apoiaram a escolha deste modelo de desenho do SCG 

foram as discussões preconizadas por Anthony (1976) e Lorange e Morton (1974) que 

concordam ao dizerem que, quando as pessoas tem ciência de que seus resultados estão sendo 

controlados e que isto fará com que possíveis resultados insatisfatórios sejam evidenciados, 

podendo até trazer perdas, elas tendem a buscar resultados que satisfaçam os objetivos da 

organização. 

 

Frente a esta necessidade, ganha vida o modelo proposto para o SCG, que tem como 

elementos principais a cultura da empresa, visão, missão, objetivos estratégicos e um núcleo 

de controle que, entre outros elementos, contenha um sistema de avaliação de desempenho. A 

figura 20 busca demonstra os elementos que foram utilizados na construção do desenho do 

SCG indicado para a empresa unidade de análise desta pesquisa. 
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Figura 20 – Proposição de um modelo do desenho e uso do SCG 
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Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Lorange; Morton (1974), Hofstede (1978), Simons (1994), Flamholtz (1996), 

Gomes; Salas (1999), Kaplan; Norton (2004), Ferreira; Otley (2005, 2009), Malmi; Brown (2008), Anthony; Govindarajan 

(2008), Jordão (2009), Atkinson et al. (2011). 

 

 

Espera-se que o modelo proposto cubra os pontos do SCG que hoje estão divergentes das boas 

práticas citadas pelos autores consultados. O modelo está delineado pela cultura 

organizacional, onde se fundamentam a visão e missão. A atenção a estes pontos está alinhada 

com as proposições de Hofstede (1976) sobre os aspectos culturais do controle. O 
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cumprimento da visão e missão deve ser buscado por meio de objetivos estratégicos. Os 

estudos de Gomes e Salas (1999) e Anthony e Govindarajan (2009) foram os norteadores 

desse delineamento. A estrutura organizacional da empresa, representada por seus 

departamentos, hierarquias e fluxos de atividades e informações, precisa facilitar o alcance 

desses objetivos, o que concorda com as afirmações de Jordão (2009). No centro do sistema 

estão o planejamento e as operações com seus respectivos desdobramentos compondo o 

núcleo do controle. No núcleo de controle também devem ser estabelecidos os vínculos entre 

os processos-chave das operações e os planejamentos estratégicos. A estruturação dos 

elementos de controle contou com os conceitos postulados por Ferreira e Otley (2009) e 

Malmi e Brown (2008). Ainda no núcleo se encontra o pacote da avaliação de desempenho 

composto por metas, política de avaliação de desempenho, política de recompensas ou 

sanções e os canais de informação e comunicação, o que também está em concordância com 

as proposições de Ferreira e Otley (2009) e Malmi e Brown (2008).  

 

Pode-se inferir que o desenho e uso do SCG propostos para a empresa estudada têm condições 

reais de aumentar as chances de se alcançar os benefícios da teorética de Anthony (1976), que 

postula: 

O sistema de controle gerencial é o processo de assegurar que os recursos 
obtidos serão utilizados de forma eficiente e eficaz para o alcance dos 
objetivos organizacionais. O controle é o processo pelo qual a administração 
se assegura, tanto quanto possível, que as medidas tomadas pelos membros 
da organização estão de acordo com os planos e políticas da administração 
(Anthony, 1973, p. 12). 
 

 

O objetivo central dessa proposta de modelo para o SCG possui dois pontos de sustentação, 

sendo o primeiro facilitar a implementação das estratégias, e o segundo ponto a expectativa de 

que o SCG contribua para a coalização de objetivos das pessoas para com os objetivos da 

organização, promovendo assim uma influência positiva no comportamento daquelas em 

função dos objetivos desta. Caso o SCG não atenda a estas duas premissas ele se transformará 

em controles com forte característica burocrática que, além de não serem bem vistos pelos 

colaboradores, normalmente não ajudam a implementar estratégias e não promovem a 

avaliação do desempenho da empresa. No modelo proposto, o cerne é a avaliação de 

desempenho interativa. Esta apoiará o monitoramento da implementação estratégica e das 

operações da empresa, contribuindo para a congruência e demonstrando o quão eficaz e 

eficientemente os recursos estão sendo empregados para o alcance dos objetivos da empresa. 
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Adicionalmente, foi realizado um esforço para a proposição de um quadro de indicadores 

visando permitir o controle estratégico e operacional. A premissa inicial foi identificar quais 

seriam as grandes áreas do negócio que precisam de um maior monitoramento, na tentativa de 

assegurar os resultados, quais são as áreas da operação envolvidas, e por fim quais seriam as 

atividades dentro dessas operações que teriam maior relevância no controle. Este processo 

passou pelas seguintes fases: 

 Conhecer e entender as estratégias da empresa; 

 Conhecer as operações da empresa e entender a importância para o negócio; 

 Traduzir as estratégias em objetivos estratégicos; 

 Classificar os objetivos em perspectivas de mercado, finanças, operações e pessoas; 

 Entender quais seriam os fatores críticos de sucesso de cada objetivo; 

 Buscar vincular os fatores críticos de sucesso (FCS) com as operações; 

 Identificar processos-chave nas operações que permitam medir os FCS; 

 Estabelecer indicadores que permitam o acompanhamento e controle e, com isso, 

permitir o controle e avaliação de desempenho operacional e estratégico. 

 

Para se conhecer as estratégias da empresa e desdobrar tais estratégias em objetivos 

estratégicos, foi utilizado o caderno do Planejamento Estratégico da empresa para o ano de 

2013. De posse desse material, foi possível traduzir as estratégias em objetivos estratégicos, 

conforme demonstra o apêndice 03. Ainda foi possível participar de reuniões sobre controle e 

acompanhamento de tal planejamento estratégico e do processo de formulação do 

planejamento estratégico para 2014. Essas observações permitiram uma melhor compreensão 

da realidade dos planos da empresa para o futuro. Por fim, os objetivos estratégicos foram 

desmembrados em perspectivas de mercado, finanças, operações e pessoas (anexo 04). Isso 

promoveu uma releitura dos objetivos e fatores críticos de sucesso, permitindo mais uma 

condensação de pontos e fortalecimento das relações de causa-efeito, visando tornar o quadro 

mais enxuto e mantendo a qualidade da informação. Os apêndices 03 e 04 retratam a 

sistemática que foi estabelecida para entender os objetivos estratégicos e classificá-los dentro 

de perspectivas, descrevendo ainda os fatores críticos de sucesso de cada objetivo estratégico 

e qual será o indicador-chave para a realização da avaliação de desempenho. 

 

O estabelecimento de relação entre objetivos estratégicos e atividade/processo-chave das 

operações visando o exercício do controle tornou o SCG mais robusto e mais propenso a 
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fornecer informações que direcionem as decisões estratégicas. Por fim, no apêndice 05 é 

apresentado o quadro balanceado de indicadores de desempenho que proporciona identificar o 

desempenho estratégico alcançado impulsionado pelo resultado das operações. Em outras 

palavras, o quadro demonstra o quanto as operações têm sido ou não bem sucedidas nas 

atribuições que têm maior impacto no cumprimento dos planos estratégicos da empresa. Isso é 

importante, pois é possível e normal que um setor tenha outros indicadores de controle 

específicos de sua área e que estes estejam com números satisfatórios para os gestores, tirando 

assim o foco do processo-chave para o desempenho estratégico. 

 

Para tornar o modelo mais completo e adequado às necessidades e realidade da empresa, foi 

realizado um grupo focal que contou com a participação de membros da presidência, da 

diretoria, da média gerência, do nível de coordenação e de analistas das operações, 

representando assim os níveis estratégico, tático e operacional da companhia. Os convidados 

foram escolhidos por tipicidade, ou seja, pela capacidade de informação e compartilhamento 

de conhecimento que possuem, em linha com os objetivos da pesquisa. Em tal oportunidade 

foram apresentados os resultados da pesquisa e as conclusões provisórias. 

 

A apresentação iniciou-se com uma análise do processo de formulação e implementação 

estratégica na empresa. Na oportunidade foram apresentados os pontos encontrados no 

processo que confirmam ou contradizem os autores deste campo de estudos. A seção foi 

fechada com a apresentação do percentual de estratégias implementadas, implementadas em 

parte e não implementadas durante o ano de 2013. O baixo nível da implementação 

estratégica promoveu grande reflexão no grupo. Vale destacar a surpresa de alguns membros 

quanto aos resultados. O Diretor de TI observou: “de acordo com as práticas que você nos 

apresenta, sustentadas nos autores, nós realmente ainda não temos um planejamento 

estratégico! Onde estão nossas vantagens competitivas”? 

 

O gerente e a coordenadora do SGQ fizeram questão de evidenciar suas aprovações quanto 

aos resultados da pesquisa. O coordenador de qualidade disse: “passamos despercebidos 

quanto a estas realidades. Com a evidenciação de tais situações pela pesquisa fica fácil 

entender porque nossos resultados não estão a contento”. Também cabe destacar que todos os 

pontos apresentados sobre o processo de formulação e implementação estratégica na empresa 

foram acatados; não houve contestação de nenhum dos resultados.  
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Todos os participantes da discussão concordaram com os resultados sobre o sistema de 

controle gerencial atual, alguns até confirmando que visualizam tais ocorrências no cotidiano 

da empresa. O Diretor Técnico foi o primeiro a concordar que os sistemas de controle 

influenciam no comportamento das pessoas. O Diretor Geral reconheceu os pontos 

deficitários do sistema de controle gerencial e fez algumas colocações sobre a condução de 

alguns setores, assim como os resultados que tais setores têm alcançado. O Diretor de TI 

confirmou os pontos negativos associados ao tempo que as informações sobre folha de 

pagamento levam para ser disponibilizadas. Ele ainda ressaltou e confirmou os apontamentos 

sobre as fragilidades do controle de estoque e advertiu sobre a necessidade urgente de 

correções, uma vez que em 2015 deve surgir a obrigação tributária do SPED de estoques, que 

exigirá dos gestores uma grande evolução nos processos de controle dos estoques da empresa. 

 

Foram também discutidos na reunião com o grupo focal os resultados encontrados sobre os 

processos de avaliação de desempenho. Em suma, os resultados demonstraram que a empresa 

não possui um indicador de desempenho organizacional que auxilie os gestores a entender se 

a empresa está gerando resultados e está tomando medidas que visem à geração de resultados 

futuros. O Coordenador do SGQ confirmou os resultados que descreveram que a empresa tem 

dado maior ênfase para as medidas financeiras, sobretudo EBITDA e rentabilidade. O Gerente 

de Produção e o Diretor Geral confirmaram que a empresa hoje possui dois sistemas de 

recompensa, sendo um na área comercial e outro para os líderes táticos da produção. Quanto 

às afirmações de que a empresa não tem ciência do seu desempenho e que não existe relação 

de causa-efeito entre os vários indicadores existentes, não houve contestação; todos os 

integrantes do grupo validaram os resultados e confirmaram a necessidade emergencial de um 

trabalho visando uma apuração mais correta do resultado empresarial.  

 

Antes do agradecimento pela colaboração e fechamento da reunião, o Diretor Geral fez uma 

explanação dizendo: 

 “Concordo com os resultados da pesquisa e, em conversas constantes com 
colegas dirigentes de outras empresas e clientes que também têm o desafio de 
criar e implementar estratégias, percebo dificuldades similares às nossas que 
também são encontradas em outras empresas, como descrito durante a 
apresentação. Vejo que o trabalho pode nos trazer muitos benefícios e 
gostaria que já se iniciassem os trabalhos de intervenção a partir do 
diagnóstico apresentado de nossa situação atual para buscarmos ajustes, se 
possível, ainda no plano estratégico deste ano e já utilizarmos este 
aprendizado para os planos estratégicos futuros”.   
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Frente ao desafio colocado pela direção da empresa, a pesquisa confirma sua relevância que 

foi descrita na justificativa em oferecer apoio a um processo da empresa que precisa de 

melhoria. Os trabalhos de adequação têm previsão de início em julho de 2014. Um plano de 

ação será estruturado para nortear as tarefas a serem executadas, o prazo das mesmas e a 

necessidade de alocação de recursos. 

 

Figura 21 – Modelo proposto do desenho e uso do SCG 

 

 

Com base nos resultados discutidos, sobretudo com a validação do grupo focal, é possível 

inferir que os objetivos da pesquisa foram cumpridos, uma vez que as justificativas que 

ampararam a realização do trabalho foram atingidas. A pesquisa permitiu uma ampliação nas 

discussões teóricas sobre o campo de estudos do SCG, sobretudo ao analisar resultados e 
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propor  soluções para uma indústria do segmento calçadista que atua no setor de calçados de 

segurança. Também foi possível apresentar para um grupo de gestores da empresa os 

resultados encontrados, o que provocou reflexão sobre os resultados e trouxe credibilidade a 

ponto de estar sendo recomendada brevidade quanto ao início dos trabalhos de adequação dos 

processos de formulação estratégica e do SCG para promover o processo de avaliação de 

desempenho estratégico e operacional da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na busca de se manterem competitivas, muitas empresas têm desenvolvido estratégias para 

aumentar as chances de alcançarem seus objetivos e a perpetuidade dos negócios. Entretanto, 

já há algum tempo existe preocupação da academia e do mercado com as dificuldades que as 

empresas têm enfrentado na implementação de seus planos estratégicos. Um dos campos do 

conhecimento que tem buscado evoluir visando oferecer contribuições efetivas para tais 

desafios abrange os estudos sobre sistemas de controle gerencial (SCG), uma vez que o SCG 

se preocupa precipuamente em facilitar a implementação estratégica e influenciar o 

comportamento das pessoas na organização.  

 

Vários estudos relatam que o SCG tem contribuído para uma melhor implementação 

estratégia e no processo de avaliação de desempenho por (i) apoiar os gestores na busca do 

melhor posicionamento possível para cada empresa, facilitando a IE dentro de seu nicho de 

mercado; (ii) suportar a tomada de decisão (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008; 

NASCIMENTO; REGINATO, 2009); (iii) verificar se as medidas tomadas pelos membros da 

organização estão de acordo com os planos e políticas da administração (ANTHONY, 1976); 

(iv) dimensionar se todos os processos estão no curso e no nível esperado; e (v) fornecer 

informações relevantes para o processo de tomada de decisão através de mecanismos formais 

e informais de controle (JORDÃO, 2009). Os instrumentos formais são indicadores, 

procedimentos e sistemas de informação, entre outros procedimentos estruturados. Já os 

mecanismos informais podem ser representados pelo controle social, onde indivíduos se 

autoajustam ao padrão de interação de subgrupos da organização, e pelo controle cultural, 

expresso pelos padrões normativos da organização que guiam o comportamento de seus 

funcionários, comumente identificados em declarações de missão, visão e valores (JORDÃO 

et al., 2014). 

 

O SCG é estruturado em duas dimensões que são interdependentes para gerar os resultados 

esperados. A primeira dimensão remete ao desenho do SCG que se preocupa com a estrutura 

e com o processo de controle, analisando e definido as particularidades da informação e de 

quais técnicas e ferramentas serão utilizadas. Já o uso, que é a segunda dimensão, trata do 
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modo como as informações serão utilizadas no exercício do controle, do acompanhamento e 

da avaliação dos resultados. 

 

Para melhor entender as contribuições do SCG para a avaliação estratégica e operacional de 

uma empresa, realizou-se um estudo de caso em uma indústria de calçados de grande porte do 

estado de Minas Gerais. Para a operacionalização da pesquisa foram elaborados um objetivo 

geral e quatro objetivos específicos, visando entender a realidade da empresa no sentido de 

possibilitar a comparação dos dados com o referencial teórico encontrado, processo este que 

permitiu, além de confirmar, contradizer e/ou complementar a teoria, evidenciar 

oportunidades de melhoria na empresa em que a pesquisa foi empreendida. Foram utilizados 

como instrumentos de coleta de dados, que também retratam as fontes de evidências do 

estudo, processos de observação participante, entrevistas estruturadas e não estruturadas, 

pesquisa documental e relatos formais e informais. Os dados foram analisados e confrontados 

entre as diferentes fontes de evidências, assim como com o referencial teórico. As conclusões 

provisórias foram apresentadas para um grupo focal composto por pessoas-chave da gestão da 

empresa, ocasião em que os resultados foram discutidos visando confirmá-los, refutá-los ou 

complementá-los, além de eliminar qualquer possível viés nas conclusões. O grupo focal 

ajudou ainda na certificação de que os objetivos da pesquisa realmente estavam sendo 

alcançados. 

 

Quanto aos aspectos teóricos que foram abordados, os estudos de Gomes e Salas (1999), 

Ferreira e Otley (2005, 2009) e Anthony e Govindarajam foram de suma importância para o 

delineamento do trabalho, buscando convergir o SCG para a avaliação de desempenho. 

Quanto ao entendimento do processo de formulação e implementação estratégica, os estudos 

de Tavares (2000) e Magretta (2012) foram os que mais ofereceram contribuições para o 

entendimento do tema e operacionalização da pesquisa. Os demais autores citados têm sua 

importância em confirmar, esclarecer e complementar outras perspectivas do seu respectivo 

campo do conhecimento. Pode-se dizer desta forma que o referencial teórico utilizado foi 

suficiente para atingir os objetivos da pesquisa.  

 

A conclusão teórica possível é que realmente os estudos sobre SCG mostram ao longo dos 

anos que a preocupação com o controle das operações foi sendo substituída pela facilitação da 
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implementação estratégica, seguida pelo processo de controle de operações. Percebe-se uma 

escassez de métodos que possam ajudar na construção do modelo próprio de um SCG, tendo 

em vista a linha do tempo de estudos que foram encontrados e a pequena quantidade de 

modelos evidenciados. Percebe-se ainda a existência de poucos autores brasileiros discutindo 

o tema, o que levou o pesquisador a ter que buscar material de pesquisas em outros países, 

publicadas normalmente no idioma inglês. Contudo, a maior preocupação é com a realidade 

cultural e econômica desses países quando comparados com o Brasil, que é o país onde se 

localiza a empresa estudada e onde se deu a operacionalização desta pesquisa. 

 

Em síntese, os resultados empíricos demonstram que a falta de um modelo adequado para 

formular estratégias aumenta as chances de surgimento dos principais fatores de insucesso 

deste processo, pois passos importantes do processo podem ser esquecidos ou até mesmo 

desconhecidos pelos gestores que estão trabalhando no processo de formulação e 

implementação estratégica. Também foi possível demonstrar contribuições do SCG para os 

principais fatores de insucesso da implementação estratégica nas empresas, identificados por 

meio de um apanhado nas pesquisas elaboradas ao longo dos anos, assim como para os fatores 

de sucesso.  

 

O SCG se mostra uma importante ferramenta no processo de decisão, no controle operacional, 

na alocação de recursos, na integração entre setores e na geração de congruência 

organizacional. Ademais, ficou muito evidente na pesquisa de campo o quanto o SCG 

influencia o comportamento das pessoas. Do que fora visto, pode-se inferir que o SCG 

proporciona contribuições reais para o estabelecimento de um processo de avaliação de 

desempenho estratégico e operacional, o que promove o processo de accountability.  

 

O estudo de caso permitiu observar com mais detalhes que os setores que tinham um melhor 

SCG obtiveram melhores números de cumprimento de suas metas estratégicas, ou seja, mais 

satisfatórios quando comparados a outros setores que possuíam processos de controle mais 

incipientes. Foi confirmado que, pela necessidade que o SCG tem de estabelecer relações 

entre a estratégia e as operações para permitir uma melhor avaliação de desempenho, o SCG 

facilita a integração entre os processos estratégico e operacional da empresa. Ademais, este 

pressuposto pode ser potencializado ou comprometido pela qualidade da comunicação na 
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empresa. Caso os níveis estratégico, tático e operacional tenham comunicação clara da 

estratégia da empresa e de seus objetivos, os resultados serão mais factíveis. Caso não exista 

uma comunicação clara, com o devido esclarecimento de responsabilidades, os resultados 

ficarão por conta do acaso e normalmente serão insatisfatórios. Ademais, durante a pesquisa 

não se viram possibilidades de buscar o controle estratégico e operacional sem a identificação 

das operações principais da cadeia valor, uma vez que o conhecimento das operações 

principais da cadeia de valor possibilitou a identificação dos processos-chave de tais 

operações. Esse ponto proporcionou um conhecimento maior da empresa e daquilo que era 

mais importante para se controlar, dado que permitiu que fosse evidenciado que algumas 

atividades/processos possuíam uma relação mais íntima de causa-efeito para com os 

resultados do negócio do que outros pontos. Observou-se ainda que a estrutura e o processo 

de controle de fato promovem a avaliação de desempenho, na qual um adequado desenho e 

uso do SCG tem papel fundamental na geração de informações, que podem ser usadas de 

forma diagnóstica e/ou interativa para medir os resultados, corrigir incorreções e avaliar os 

resultados após os processos de ajuste. Pode-se dizer também que este ponto ajuda a atingir a 

premissa do SCG de influenciar o comportamento das pessoas no semtido de buscarem atingir 

os objetivos da empresa. Relatos durante a pesquisa confirmaram que colaboradores que têm 

seus resultados medidos e controlados demonstram mais preocupação com o cumprimento 

dos objetivos da empresa do que outros colaboradores que atuam em setores em que o SCG 

ainda não proporciona um nível de controle satisfatório.  

 

Outro ponto de fundamental importância, necessário para atender à demanda proposta de 

estruturar um modelo do SCG para a empresa estudada com ênfase no processo de avaliação 

de desempenho, consistiu na necessidade de estabelecer vínculos entre estratégias e 

operações. Esse esforço parece ter sido o ponto mais importante para possibilitar o controle 

estratégico e operacional e, a partir deste, a avaliação de ambos. O processo de 

estabelecimento de vínculos entre estratégias e operações ainda ajudou na proposição de um 

quadro de indicadores que pudesse ajudar a empresa a avaliar o desempenho de suas 

estratégias e operações.  

 

A construção do modelo proposto de quadro de indicadores passou por passos que podem ser 

descritos no esforço de analisar e entender as estratégias da empresa, conhecer as operações e 
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seus processos-chave, evidenciar quais são os fatores críticos de sucesso para que os objetivos 

da empresa sejam cumpridos, melhorar o entendimento sobre contexto cultural e algumas 

características das pessoas que trabalham na organização, a divisão atual de responsabilidades 

da estrutura administrativa, os instrumentos de planejamento existentes e as ferramentas 

cibernéticas da estrutura de controle que ajudariam na obtenção das informações importantes 

para a alimentação do modelo. 

 

No que tange à resposta dada à pergunta da pesquisa, foi importante recapitular os principais 

fatores de insucesso das estratégias empresariais, retratados no quadro 01 da plataforma de 

sustentação teórica da pesquisa. Vale destacar que durante a realização do grupo focal os 

fatores de insucesso das estratégias destacados por outros autores em trabalhos anteriores 

foram apresentados ao grupo e os participantes foram confirmando a existência de alguns 

desses fatores no ambiente da empresa em estudo nesta pesquisa, o que, além de confirmar a 

teoria, trouxe credibilidade para os resultados do trabalho e provocou ainda um despertar 

daquelas pessoas para a seriedade do tema.  

 

Quanto aos resultados, o SCG não evidenciou uma contribuição para mitigar, mesmo que de 

forma parcial, o fator de risco “falta de liderança estratégica”. Já quanto à aprendizagem, o 

uso interativo do SCG se mostra como um importante mecanismo para proporcionar a 

aprendizagem estratégica dentro das organizações. Os sistemas de controle, desde que 

adequadamente desenhados e utilizados, se mostram como importantes mecanismos para 

apoiar a implementação das estratégias. Quanto aos atrasos de planejamento, o adequado 

desenho e uso do SCG dispõe de mecanismos cibernéticos que ajudam a identificar se os 

planos não estão acontecendo da forma esperada, o que permite atuações corretivas. O SCG, 

por meio de instrumentos como o orçamento e os controles de planejamento, tem se mostrado 

eficiente na solução dos problemas ocorridos com a alocação de recursos para implementar 

estratégias. Quanto à falta de/ou incorreção na leitura ambiental, este é outro ponto sobre o 

qual não foram encontradas evidências de como o SCG pode contribuir para solucionar ou 

amenizar esta dificuldade. Por sua vez, os problemas com divulgação/comunicação recebem 

importantes contribuições do adequado desenho e uso do SCG, pois este permite e promove a 

comunicação entre os níveis estratégico, tático e operacional da empresa. Tal fluxo de 

comunicação ajuda a promover a congruência organizacional, que é uma das premissas do 

SCG. A adequação de rotinas também tem apoio do adequado desenho e uso do SCG, uma 
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vez que este trabalha a estrutura organizacional e define políticas e procedimentos necessários 

para assegurar o controle e permitir a avaliação de desempenho. Como o SCG promove a 

avaliação de desempenho, e consequentemente accountability, tais processos colaboram para 

um maior envolvimento da alta administração nos processos estratégicos e operacionais. 

Quanto aos conflitos de poder na alta administração, também não foi evidenciado nesta 

pesquisa de que modo o SCG poderia contribuir para reduzir este potencial risco. Confirmou-

se, porém que o adequado desenho e uso do SCG realmente tem condições de influenciar o 

comportamento das pessoas. Tal contributo ajuda os gestores a amenizar as possíveis 

situações de ausência de comprometimento da equipe ou de parte dela. Finalmente, quanto ao 

risco de resistência a mudanças por parte das pessoas, o qual organizações têm enfrentado no 

momento de implementar suas estratégias, o adequado desenho e uso do SCG pode trabalhar 

em uma perspectiva de coalização de objetivos, o que tende a reduzir implicações de 

resistência por parte de colaboradores. Contudo, este ponto demanda uma maior habilidade 

dos gestores na utilização de conceitos de outros campos do conhecimento, como psicologia e 

antropologia. 

 

A maior limitação da pesquisa está no fato de ter utilizado, para a obtenção dos dados, estudo 

de caso exploratório em uma única empresa, o que não permite generalização absoluta dos 

resultados. Entretanto, na justificativa da pesquisa já havia sido explicitado que não se tinha a 

pretensão de propor um modelo universal do SCG, mas sim, propor um modelo que pudesse 

ser utilizado como ponto de partida para outras empresas e pesquisas. Outra limitação a se 

destacar é o prazo. A disponibilidade de um prazo maior permitiria a realização de alguns dos 

ajustes propostos no SCG e a posterior verificação do sucesso ou não dos mesmos, o que 

poderia potencializar os resultados da pesquisa. Também devido à limitação de tempo não foi 

possível um maior aprofundamento quanto aos controles informais para tentar entender a 

natureza de sua existência, assim como seus níveis de importância para os resultados 

operacionais e estratégicos.  

 

Também é possível inferir que as justificativas da pesquisa foram alcançadas. Os resultados 

da pesquisa trazem contribuições tanto para a academia quanto para a sociedade. Para a 

academia, a pesquisa permitiu continuar as discussões sobre o desenho e uso do SCG, e de 

forma mais detalhada, uma discussão sobre de que maneira um adequado desenho e uso do 
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SCG pode ajudar na implementação de estratégias e contornar os principais fatores de 

insucesso de implementações estratégicas apresentados por pesquisas anteriores. Ademais, se 

mostrou escassa a discussão sobre o SCG em empresas do segmento de calçados e o SCG 

voltado para a avaliação de desempenho (estas duas discussões estão contidas nesta pesquisa). 

 

Para a empresa, os estudos proporcionaram um diagnóstico do SCG atualmente utilizado à luz 

do referencial teórico, o que permitiu a identificação de pontos que podem ser utilizados na 

melhoria do modelo em uso. Adicionalmente, foi proposto um quadro de indicadores para 

buscar a avaliação de desempenho estratégico e operacional. A empresa validou os dados 

encontrados e solicitou que se iniciem os trabalhos para a adequação do SCG frente à teoria e 

que também já se inicie o processo de desenho do próximo planejamento estratégico pautado 

nos apontamentos que foram feitos na pesquisa. Ademais, a pesquisa trouxe contribuições 

para o pesquisador permitindo a ampliação do seu conhecimento sobre formação e 

implementação estratégica, sobre o desenho e uso do SCG, e como se apóiam mutuamente. A 

pesquisa ainda possibilitou a observação das práticas da empresa, a interação e aprendizado 

com os entrevistados, a oportunidade de testar teorias e o exercício prático do processo de 

pesquisa. 

  

As implicações gerenciais do estudo podem ser descritas pela forma como os gestores da 

empresa estudada ficaram surpresos com os resultados da pesquisa, sobretudo com o baixo 

sucesso alcançado na implementação dos planos estratégicos do ano de 2013, com a não 

identificação clara de uma vantagem competitiva, com a relação apresentada que demonstrou 

que os setores que possuíam um melhor SCG tiveram mais sucesso do que os que não 

contavam com o mesmo benefício no cumprimento de suas metas estratégicas e operacionais. 

Também cabe ressaltar a expectativa demonstrada para com o modelo proposto de avaliação 

de desempenho. Iniciou-se um movimento onde alguns gestores já se colocaram à disposição 

para iniciar os trabalhos de adequação do SCG da empresa frente às proposições teóricas 

indicadas pela pesquisa. Numa perspectiva pessoal, a aderência do grupo focal que contou 

com pessoas desde o nível operacional até um dos presidentes da empresa aos resultados da 

pesquisa trouxe significativa satisfação. O discurso do Diretor Geral ao analisar as conclusões 

provisórias, validá-las e solicitar um trabalho de ajustes de forma mais rápida possível fez 

com que todo o esforço para construir a pesquisa fosse recompensado no campo profissional.  
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Finalmente, como sugestão de pesquisa para trabalhos futuros, podem ser ampliadas 

discussões pelo fato de que na presente pesquisa foi proposto um quadro de avaliação do 

desempenho estratégico e operacional para o exercício de controle similar à estrutura de uso 

do BSC, mas sem a riqueza de detalhes metodológicos que um BSC requer. Seria bem 

interessante testar a utilização do Balanced Scorecard como ferramenta de avaliação de 

desempenho estratégico e operacional do SCG. Outra sugestão seria trabalhar de forma 

intensiva o uso do SCG dentro da perspectiva psicossocial do controle e analisar quais seriam 

as contribuições que a coalização de objetivos entre colaboradores e empresa trariam para a 

melhoria dos resultados empresariais. Também se mostra oportuno testar o modelo PMS e 

verificar os benefícios que ele pode trazer para uma empresa. 
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Anexo 1: Organograma da empresa 
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Apêndice 2 – Roteiro para entrevistas semiestruturadas 

  

QUESTÕES PROPOSTAS 

Como era e como é o sistema de controle gerencial atualmente? 

Quais foram as principais mudanças observadas no controle de processos, atividades e pessoas 

nos últimos anos? 

Quais são as implicações dessas mudanças na gestão da empresa? E na sua área? 

Analisando os resultados obtidos nos últimos anos, é possível dizer que a empresa tem sido 

bem sucedida e capaz de alcançar os objetivos esperados. Comente, por favor. 

A empresa possui estratégia formalizada? Você sabe qual é e quais as implicações dessa 

estratégia em sua área? 

Você tem percebido diferenças no nível de comprometimento das pessoas? Você saberia dizer 

os motivos, em caso afirmativo? 

Existe relação do nível de comprometimento com a forma de exercício do controle? 

Houve diferença nos últimos anos no sistema de planejamento e controle para aumentar as 

chances de alcançar os resultados corporativos? Comente, por favor. 

Têm ocorrido mudanças (aumento ou redução) na criação de normas e procedimentos para 

acompanhar os resultados? Quais? 

O sistema de controle foi concebido para proporcionar alinhamento entre POLITICAS, 

ESTRATEGIA, OBJETIVOS E RESULTADOS? 



145 

 

 

O sistema de controle estimula o alcance das metas e facilita a realização das mesmas? 

De que modo os mecanismos formais e informais de controle (explicar na hora) têm sido 

utilizados no processo de implementação estratégica da empresa? 

Quais são as principais dificuldades encontradas no processo de controle na empresa e no seu 

setor? 

Existem conflitos entre metas inter áreas ou entre áreas? Como isso é tratado? 

Você conhece a missão, visão e valores da empresa? Como elas são tratadas no dia-a-dia da 

empresa? 

O sistema de informações existente facilita o exercício do controle e o acompanhamento dos 

resultados? Como? 

Quais são os setores que são diretamente responsáveis pelos números essenciais da empresa e 

quais os indicadores de controle críticos nesses setores? 

Você percebe de forma clara como e de que modo seu setor contribui para a empresa cumprir o 

planejamento estratégico? Explique, por gentileza. 

Como você percebe o processo decisório da empresa? Existe inclusão ou ele se dá de forma 

mais centralizada? 

A forma como o acompanhamento e controle dos resultados vêm sendo realizados tem ajudado 

a empresa a alcançar os objetivos? Quais as implicações para a sua área? 

Como as pessoas e os processos são avaliados? 

Existe um sistema claro (formal e informal) de avaliação de desempenho? Comente, por favor. 
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Existem incentivos estratégicos para o alcance dos resultados? Como funciona essa política de 

benefícios? 

O que você acha que a empresa controla bem e algo que você entende que a empresa controla 

mal? Justifique sua resposta. 

Olhando para as melhores práticas de controle e gestão de outras grandes empresas, você 

saberia dizer onde estamos e o que precisamos ainda fazer para alcançar excelência nessas 

práticas? 

Como você classifica a forma de estabelecimento e comunicação das metas e objetivos da 

empresa? 

Quais são os indicadores de desempenho financeiros e quantitativos da empresa que você 

conhece? Como eles são acompanhados? 

Quais são os indicadores de desempenho qualitativos (explicar na hora) da empresa que você 

conhece? Como eles são acompanhados? 

Qual é sua percepção da forma como a empresa controla custos, despesas e investimentos? 

A empresa tem algum controle que tente demonstrar o clima organizacional? Comente. 

Como você percebe a forma como a empresa trata a satisfação dos clientes e funcionários? 

Como você percebe a preocupação da empresa com a qualidade dos seus produtos, serviços e 

processos? 

Como a empresa tem controlado a eficiência e eficácia de seus processos e sistemas gerenciais? 

De que modo ela poderia melhorá-los? 

Como a empresa tem controlado a eficiência e eficácia de seus processos produtivos e 

administrativos? De que modo ela poderia melhorá-los? 
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Como a empresa busca controlar o preço e a qualidade de seus produtos? Ela procura comparar 

isso com seus concorrentes? De que modo? 

Você vê a empresa atualizada com as necessidades do mercado? Como ela controla isso? 

O sistema de controle  existente ajuda no acompanhamento das estratégias vigentes e na 

formulação de novas estratégias? Como? 

O sistema de controle existente ajuda na melhoria do desempenho presente e no incremento do 

desempenho futuro? Como? 

O sistema de controle existente ajuda na comunicação dos objetivos e metas da empresa? 

Como? 

O sistema de controle existente funciona como um sistema de informações e tomada de decisão 

estratégica e operacional? Como? 
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Apêndice 3 – Base de dados da pesquisa de campo (estudo de caso) 

 

  

1 DOCUMENTOS 

1.1 DOCUMENTOS GERAIS 

1.1.1 Site da empresa 

1.1.2 Jornal interno bimestral 

1.1.3 Circular informativa 

  

  

1.2 CONTROLES CULTURAIS 

1.2.1 Declaração de visão 

1.2.2 Declaração de missão 

1.2.3 Declaração de valores 

1.2.4 Política da qualidade 

1.2.5 Café com o diretor 

  

  

1.3 CONTROLES DE PLANEJAMENTO 

1.3.1 Caderno do Planejamento Estratégico da empresa 

1.3.2 Atas de reuniões do Planejamento Estratégico 

1.3.3 Plano de ações do Planejamento Estratégico 

1.3.4 Planilha do S&OIP 

  

  

1.4 CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

1.4.1 Organograma 

1.4.2 Procedimentos de trabalho - SGQ 

1.4.3 Procedimentos operacionais 

1.4.4 Metas dos setores para o ano de 2014 

1.4.5 Atas de reuniões de diretoria 

  

  

1.5 CONTROLES CIBERNÉTICOS 
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1.5.1 Orçamento empresarial 

1.5.2 Volume de produção 

1.5.3 Eficiência de produção 

1.5.4 Custo-par 

1.5.5 DRE 

1.5.6 RENTABILIDADE 

1.5.7 EBITDA 

1.5.8 Custos realizados 

1.5.9 Inventários de materiais 

1.5.10 Liberação de materiais para o processo produtivo 

1.5.11 Ciclo financeiro 

1.5.12 Absenteísmo 

1.5.13 Turnover 

1.5.14 Atendimento no prazo acordado 

1.5.15 Vendas por modelo 

1.5.16 Vendas por linha 

1.5.17 Preço médio das vendas por linha 

1.5.18 Preço médio do faturamento 

1.5.19 Recuperação de custos pelo faturamento 

1.5.20 Compras vs Faturamento 

1.5.21 Processo de valoração de estoques 

  

  

2. ENTREVISTAS 

2.1 NÃO-ESTRUTURADAS 

2.1.1 Entrevistas para identificar os processos-chave 

2.1.1.1 Entrevista com gerente de contabilidade 

2.1.1.2 Entrevista com analista de marketing 

2.1.1.3 Entrevista com gerente de suprimentos e almoxarifado 

2.1.1.4 Entrevista com analista comercial 

2.1.1.5 Entrevista com gerente financeiro 

2.1.1.6 Entrevista com coordenador de P&D 

2.1.1.7 Entrevista com engenheiro chefe do departamento técnico 

2.1.1.8 Entrevista com coordenador de logística 

2.1.1.9 Entrevista com gerente de logística 
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2.1.1.10 Entrevista com diretor administrativo-financeiro 

2.1.1.11 Entrevista com diretor de logística 

2.1.1.12 Entrevista com diretor geral 

2.1.1.13 Entrevista com gerente industrial 

2.1.1.14 Entrevista com gerente financeiro 

2.1.2 
Entrevista para entender a evolução do processo de controle e avaliação de desempenho da 
empresa 

2.1.2.1 Entrevista com o diretor geral 

2.1.2.2 Entrevista com o diretor de controladoria (controller) 

2.1.2.3 Entrevista com o diretor administrativo-financeiro 

  

  

2.2 SEMIESTRUTURADAS 

2.2.1 Entrevista com o diretor 1 

2.2.2 Entrevista com o diretor 3 

2.2.3 Entrevista com o diretor 4 

2.2.4 Entrevista com o diretor 5 

2.2.5 Entrevista com o diretor 7 

2.2.6 Entrevista com o diretor 8 

2.2.7 Entrevista com o gerente 1 

2.2.8 Entrevista com o gerente 2 

2.2.9 Entrevista com o gerente 5 

2.2.10 Entrevista com o gerente 6 

2.2.11 Entrevista com o gerente 7 

2.2.12 Entrevista com o gerente 8 

2.2.13 Entrevista com o coordenador 3 

2.2.14 Entrevista com o coordenador 4 

2.2.15 Entrevista com o coordenador 5 

2.2.16 Entrevista com o coordenador 7 

2.2.17 Entrevista com o coordenador 8 

2.2.18 Entrevista com analista/técnico/supervisor/funcionário da operação 5 

2.2.19 Entrevista com analista/técnico/supervisor/funcionário da operação 6 

2.2.20 Entrevista com analista/técnico/supervisor/funcionário da operação 9 

2.2.21 Entrevista com analista/técnico/supervisor/funcionário da operação 12 

2.2.22 Entrevista com analista/técnico/supervisor/funcionário da operação 13 
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2.2.23 Entrevista com analista/técnico/supervisor/funcionário da operação 14 

2.2.24 Entrevista com analista/técnico/supervisor/funcionário da operação 15 

2.2.25 Entrevista com analista/técnico/supervisor/funcionário da operação 16 

2.2.26 Entrevista com analista/técnico/supervisor/funcionário da operação 17 

2.2.27 Entrevista com analista/técnico/supervisor/funcionário da operação 18 

  

  

  

3. OBSERVAÇÃO 

3.1 Observação do processo comercial interno 

3.2 Observação do processo industrial 

3.3 Observação da reunião de S&OIP 

3.4 Observação da reunião de acompanhamento do Planejamento Estratégico 2013 

3.5 Observação das reuniões de formulação do Planejamento Estratégico 2014 

3.6 Observação da reunião de acompanhamento do Planejamento Estratégico 2014 

3.7 Observação das reuniões de orçamentos com as áreas 

3.8 Observação da reunião sobre eficiência da produção 

3.9 Observação da reunião sobre custos 

3.10 Observação da reunião sobre inventários e desperdícios de materiais 
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Apêndice 4 – Objetivos estratégicos da empresa e FCS 

 

 

 

 

Pespectivas Objetivos Estratégicos
Fatores Críticos de Sucesso

Centros de 

responsabilidade

Treinar equipe de vendas Comercial
Definir metas de vendas Comercial

Viabilizar capacidade produtiva Industria
Busca de parceiros confiáveis Comercial
Adequação da produção para customização Comercial

Treinar equipe de vendas Comercial
Definir metas de vendas Comercial

Ter aumento de participação dos novos produtos no mix de venda
Viabilizar capacidade produtiva Industria

Conhecer o real marketshare contratando uma 
pesquisa de mercado Contratar instituto com know-how para esse processo Comercial

Identificação dos pontos forte, fracos, ameaças e oportunidades de tais 
regiões Comercial

Treinar equipe de vendas Comercial
Ter crescimento de vendas nas regiões Norte e Nordeste
Parar investimentos FINANCEIRA

Melhorar práticas de cobrança FINANCEIRA
Gestão dos preços de venda CONTROLADORIA

Gestão de custos e despesas CONTROLADORIA
Cumprir meta de faturamento em volumes Comercial

Cumprir meta de faturamento por linha Comercial
Atingir rentabilidade de 10% Assegurar o EBTIDA de 15,17% CONTROLADORIA

Identificar competências necessárias RH
Treinar pessoas RH
Definição do perfil de venda por modelo Comercial

Distribuir a demanda de modelos entre as unidades PCP
Balancer quadro e processos para o mix padronizado Cronoanálise

Assegurar programação de produção dentro do cenário proposto PCP
Identificar pessoas excendentes na operação Cronoanálise

Identificar pessoas com rendimento aquém ao padrão Cronoanálise
Conferir os tempos-padrão dos produtos Cronoanálise

Manutenção preventiva Setor técnico
Assegurar o abastecimento de materiais na produção Logística

Assegurar qualidade das máterias-primas Suprimentos
Monitoramento por hora por parte do PCP PCP
Criar banco de informações dos problemas ocorridos PCP

Reunião diária para entendimento do cotidiano PCP
Programar respeitando as capacidade produtivas PCP

Programar respeitando os mix de cada unidade PCP
Programar em tempo hábil PCP

Programar somente quando confirmada a disponibilidade de materiais PCP

Identificar estoque minimo para não comprometer o atendimento PCP
Identificar o estoque máximo para não comprometer o caixa Financeira
Aperfeiçoar a reposição dos estoques Logística

Realizar auditorias internas periódicas SGQ
Concientização aos colaboradores sobre a importancia da norma SGQ

Estruturar setor de Recursos Humanos Diretoria Administrativa
Criar uma política de retenção RH

Criar uma política de sucessão RH
Definir verba para implementação de um programa de capacitação RH

Aumentar a contribuição do PCP para melhores 
desempenhos de produção

Definir estoque máximo de produtos acabados

Gerir de forma a assegurar a certificação ISO

Estruturar setor de Recursos Humanos

Mercado

Finanças

Operações

Pessoas

Redução do endividamento da empresa em R$ 

2.000.000,00 durante o ano de 2013

Atingir EBITDA de 15,17%

Tornar o setor de P&D estratégico

Padronização de modelos por unidades fabris

Aumentar a eficiência da mão-de-obra

Melhor gestão dos volumes de produção

Entrar no segmentos das botas de PVC

Iniciar trabalho com marca de clientes parceiros

Lançamento de novas linha de produtos

Crescimento nas regiões Norte e Nordeste
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Apêndice 5 – Desdobramento dos objetivos em premissas estratégicas 

 PERSPECTIVAS 

 COMERCIAL FINANCEIRA 
PROCESSOS 
INTERNOS PESSOAS 

O
B

JE
T

IV
O

S
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
S

 

Satisfazer clientes EBITDA 
Tornar o setor de P&D 
estratégico RH estruturado 

Inserir novos produtos RETORNO S/ AS VENDAS Padronização Funcionários satisfeitos 

Aumentar parcerias 
REDUÇÃO DO 
ENDIVIDAMENTO Aumentar a eficiência Capacitar funcionários 

Melhorar desempenho de 
regionais Norte e Nordeste   Gerir volumes Criar sucessores 

Entrar no segmento das botas de 
PVC   Aperfeiçoar o PCP   

Conhecer e aumentar market 
share   

Definir estoques mínimos e 
máximos   

    Assegurar a qualidade   

F
A

T
O

R
E

S
 C

R
ÍT

IC
O

S
 D

E
 S

U
C

E
S

S
O

 

Treinar equipe de vendas Racionalizar investimentos 
Definição do perfil de venda por 
modelo 

Identificar competências 
necessárias 

Definir metas de vendas Melhorar práticas de cobrança 
Distribuir a demanda de 
modelos entre as unidades Treinar pessoas 

Busca de parceiros confiáveis Gestão dos preços de venda 
Balancear quadro e processos 
para o mix padronizado 

Promover a satisfação dos 
colaboradores 

Ter aumento de participação dos 
novos produtos no mix de venda Gestão de custos e despesas 

Assegurar programação de 
produção dentro do cenário 
proposto 

Promover clima organizacional 
adequado 

Levantar matriz FOFA da 
região Norte e Nordeste 

Cumprir meta de faturamento 
em volumes 

Programar respeitando as 
capacidades produtivas e o mix 
das unidades Criar política de retenção 

Trabalhar pontos identificados 
no levantamento FOFA 

Cumprir meta de faturamento 
por linha  

Ter mão-de-obra qualificada e 
na quantidade necessária para a 
operação Criar política de sucessão 

Contratar instituto com know-
how para pesquisar market 
share Assegurar a meta de EBITDA 

Eliminar perdas de produção 
por falta de abastecimento de 
materiais Criar política de capacitação 

    

Eliminar perdas de produção 
por falta de qualidade de 
materiais 

Conscientização dos 
colaboradores sobre a 
importância da norma ISO 

    

Eliminar perdas de produção 
por plano de produção gerado 
em atraso   

    
Criar banco de informações dos 
problemas ocorridos   

    
Reunião diária para 
entendimento do cotidiano   

    
Aperfeiçoar a gestão e reposição 
dos estoques   

    
Realizar auditorias internas 
periódicas   

M
E

D
ID

A
S

 
O

P
E

R
A

C
IO

N
A

IS
 

Indicador de satisfação de 
clientes 

Investimentos previstos X 
realizados 

Produção prevista por hora X 
realizada Turnover do período 

Percentual de novos produtos no 
faturamento total 

Investimentos realizados X 
EBITDA 

Eficiência por unidade prevista 
X eficiência realizada Absenteísmo do período 

Representatividade no Inadimplência do período X Horas de manutenção Índice da pesquisa do nível de 
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faturamento de clientes abertos 
nos últimos 6 meses 

Contas a receber no período preventiva por setor X 
realizadas 

satisfação dos colaboradores 

Desempenho financeiro e físico 
de vendas das regiões 

Preços de venda realizados X 
Preços de venda previstos 

Horas-Máquinas paradas X 
Horas previstas 

Horas de treinamento da equipe 
sobre qualidade, SGQ e norma 
ISO 

Crescimento de market share 
Custo Padrão X Custo 
Realizado 

Horas paradas por falta de 
materiais X Horas previstas 

Funcionários treinados por 
unidade no mês X total de 
funcionários 

Horas de treinamento da equipe CPV previsto X CPV realizado 
Reposição de materiais não 
conformes X materiais previstos   

Venda por canais previstos X 
Venda por canais realizados 

Pares faturados previstos X 
realizados (em unidades físicas 
por linha) 

Pares programados sem 
materiais X Pares totais 
programados   

  

Pares faturados previstos X 
realizados (em volume 
financeiro por linha) 

Quadro previsto x Quadro 
médio do período   

  Ciclo Financeiro Estoque atual x estoque mínimo   

  Liquidez seca Estoque atual x estoque máximo   

  Efeito tesoura 
Quadro previsto x Quadro 
médio do período   

  EVA 

Pares programados sem 
materiais X Pares totais 
programados   

  
Rentabilidade prevista X 
rentabilidade realizada 

Melhorias e Ganhos em 
processo   

  
EBITDA previsto X EBITDA 
realizado Manutenção de certificação ISO   

    
Manutenção de certificação 
ambiental   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



operacional 

 

 

COMERCIAL FINANCEIRA PROCESSOS INTERNOS PESSOAS

PESO 30 METAS 30 METAS 25 METAS 15 METAS

Indicador de satisfação de clientes 15

Investimentos previstos X 

realizados 7

Produção prevista por hora X 

realizada 8 Tunover do período 25

Percentual de novos produtos no 

faturamento total 15 Investimentos realizados X EBITDA 6

Eficiência por unidade prevista X 

eficiência realizada 8 Absenteímo do período 25

Representatividade no faturamento 

de clientes abertos nos últimos 6 

meses 10

Inadimplência do período X Conta a 

receber no período 6

Horas de manutenção preventiva 

por setor X realizas 6

Índice da pesquisa do nível de 

satisfação dos colaboradores 25

Desempenho f inanceiro e físico de 

vendas das regiões 15

Preços de venda realizados X 

Preços de venda previstos 7

Horas Máquinas paradas por 

problemas operacionais X Horas 

prevista 7

Horas de treinamento da equipe 

sobre qualidade, SGQ e norma ISO 15

Crescimento do marketshare 15 Custo Padrão X Custo Realizado 6

Horas-paradas por falta de 

materiais X Horas previstas 7

Funcionários treinados por unidade 

no mês X total de funcionários 15

Horas de treinamento da equipe 15 CPV previsto X CPV Realizado 7

Horas-paradas por materiais não-

conformes X Horas previstas 7

Venda por canais prevista X Venda 

por canais realizada 15

Pares faturados previstos X 

realizado (em unidades f isicas por 

linha) 7

Horas paradas por falha de PCP X 

Horas previstas 7

Pares faturados previstos X 

realizado (em volume f inanceiro por 

linha) 7

Quadro previsto x Quadro médio do 

período 7

Ciclo Financeiro 7 Estoque atual x estoque mínimo 7

Liquidez seca 6 Estoque atual x estoque máximo 7

Efeito tesoura 7

Quadro previsto x Quadro médio do 

período 7

EVA 10 Melhorias e Ganhos em processo 8

Rentabilidade prevista X 

rentabilidade realizada 7 Manutenção e certif icação ISO 7

EBITDA previsto X EBITDA 

realizado 10

Manutenção e certif icação 

ambiental 7
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