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RESUMO 

OLIVEIRA, Everaldo Leonel de. Isomorfismo na institucionalização de hábitos e rotinas 
de controladoria em empresas familiares brasileiras. 2009. 216 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciências Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 
Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2009. 

Institucionalização em organizações tem sido tema de estudos com enfoque na Teoria 

Institucional, pautado na Nova Economia Institucional, na Nova Sociologia Institucional e na 

Velha Economia Institucional. Este estudo objetiva verificar se a institucionalização de 

hábitos e rotinas de controladoria apresenta isomorfismo em empresas familiares brasileiras 

de capital aberto. O estudo se insere na linha de pesquisa Controle de Gestão, do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau. A pesquisa 

caracteriza-se como exploratória, com abordagem qualitativa, utilizando-se da Análise de 

Discurso Crítica (ADC) dos Relatórios da Administração (RA) e entrevista com roteiro 

estruturado. A pesquisa foi realizada em dois momentos. A ADC foi aplicada nos RA de 1998 

a 2007 de nove empresas familiares de capital aberto e controle acionário brasileiro 

identificadas na lista das 500 maiores empresas do Brasil da Revista Exame – Melhores e 

Maiores de 2008, ano base 2007. Para as entrevistas, foram selecionadas três das nove 

empresas analisadas, constituindo-se nas empresas do estudo multicasos. Os achados do 

primeiro momento da pesquisa permitem inferir que o processo de institucionalização de 

hábitos e rotinas de controladoria ocorre a partir do desenvolvimento de mecanismos que 

visam a incorporação e reprodução de normas e regras, às rotinas organizacionais, como os 

programas de treinamentos e o plano de participação nos resultados. Os achados do segundo 

momento da pesquisa confirmam a institucionalização de hábitos e rotinas, tendo em vista, 

sobretudo, a cultura organizacional da empresa, a efetiva participação da presidência nos 

processos, os treinamentos constantes dos funcionários e a participação nos resultados 

vinculada ao atingimento de metas pré-estabelecidas, considerada um elemento motivador no 

processo. Conclui-se que a institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria apresenta 

isomorfismo nas empresas familiares participantes deste estudo, constatado a partir dos 

mecanismos desenvolvidos para promover a incorporação e reprodução de normas e regras 

nas rotinas organizacionais. 

Palavras-chave: Teoria institucional. Isomorfismo. Hábitos e rotinas. Controladoria. Análise 

de discurso crítica. Empresas familiares.  

 

 



 

ABSTRACT 

OLIVEIRA, Everaldo Leonel de. Isomorphism in the institutionalization of habits and 
routines of the controllership in brazilian family business. 2009. 216 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 
Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2009. 

Institutionalization in organizations has been subject of studies focusing on Institutional 

Theory, based on New Institutional Economics, New Institutional Sociology and Old 

Institutional Economics. This study aims to verify if the institutionalization of habits and 

routines of controllership presents isomorphism in publicly traded brazilian family business. 

The study follows the research line on Management Control, from the Post-graduation 

Program in Accounting of the Regional University of Blumenau. The research is 

characterized as exploratory, with a qualitative approach, by means of the application of the 

Critical Discourse Analysis (CDA) in the Reports of Directors and interviews with structured 

roadmap. The CDA was applied in the Report of the Directors from 1998 to 2007, of nine 

publicly traded family companies under Brazilian shareholder control identified in the list of 

the 500 bigger companies of Brazil of the Exame Magazine - Better and Bigger of 2008, year 

base 2007. For interviews, three of the nine companies examined were selected to conduct the 

study. The first moment of the research allows to conclude that the process of 

institutionalization of habits and routines of controllership occurs through the development of 

mechanisms which purpose is the incorporation and reproduction of standards and rules in the 

organizational routines, such as training sessions and programs of participation in the results 

of the company. The findings of the second moment of the research confirm the 

institutionalization of habits and routines, especially by the organizational culture of the 

company, the effective participation of the chief executive officer in the processes, the 

training sessions to employees and the participation in the results of the company attached to 

the achievement of objectives, as a motivating factor in the process. The study concluded that 

the institutionalization of habits and routines of controllership presents isomorphism in family 

business of this study, seen through the mechanisms developed to promote the incorporation 

and reproduction of standards and rules in organizational routines. 

Keywords: Institutional theory. Isomorphism. Habits and routines. Controllership. Critical 

discourse analysis. Family business. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento e desenvolvimento econômico mundial é fortemente marcado pela 

presença de empresas familiares. Estima-se que no Brasil elas representam o tipo de 

organização que mais cresce no país, sendo responsáveis por 60% dos empregos diretos e por 

48% da produção nacional, desde os grandes conglomerados nacionais, base da economia de 

bens de capital, até os pequenos e médios empreendimentos, responsáveis pela geração de 2 

milhões de empregos diretos (GUEIROS, 1998).  

Bellet et al. (2002, p. 2) reportam que “os negócios de família são essencialmente o 

mesmo em todos os países”. Salientam a importância deste tipo de empresa para a economia, 

para a criação de riqueza e geração de empregos, podendo ser observada essa importância na 

representatividade que elas têm nos indicadores econômicos e sociais, como o PIB e o nível 

de emprego. Cruz Jr. (1998) menciona que empresas familiares poderão ser competitivas e 

mantidas no mercado, se forem bem administradas, atentas e abertas a mudanças. 

Kellogg (2003) informa que as mudanças ocorridas nas características das empresas 

são impostas de forma natural, a partir da globalização do mercado, do avanço tecnológico, 

entre outros fatores. Por conseguinte, influenciam e propiciam a criação de novas normas, 

regras e rotinas nos sistemas organizacionais, que tendem a ser institucionalizadas. 

Institucionalização em organizações tem sido tema de estudos com enfoque na teoria 

institucional, pautado na nova economia institucional (New Institutional Economics – NIE), 

na nova sociologia institucional (New Institutional Sociology – NIS) e na velha economia 

institucional (Old Institutional Economics – OIE) (MACHADO-DA-SILVA e FONSECA, 

1993; BARLEY e TOLBERT, 1997; TOLBERT e ZUCKER, 1999; DIMAGGIO e 

POWELL, 2005; MACHADO-DA-SILVA, FONSECA e CRUBELLATE, 2005; 

GUERREIRO, FREZATTI e PEREIRA, 2005; GUERREIRO e PEREIRA, 2005, 

MACHADO-DA-SILVA e AMARAL FILHO, 2006; BOFF, BEUREN e GUERREIRO, 

2008; LAVARDA, FELIU e PALANCA, 2009). 

Nesse estudo, particulariza-se a abordagem da teoria institucional sob a ótica da velha 

economia institucional (OIE) e da nova sociologia institucional (NIS). Nas abordagens da OIE 

focaliza-se a institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria e da NIS a identificação 

da presença de isomorfismo no processo institucional.  

Leaptrott (2005), ao discutir as forças organizacionais comuns às empresas familiares 

sob a perspectiva da Teoria institucional, afirma que tanto a OIE como a NIS adicionam 

perspectivas úteis para a análise de empresas familiares. A OIE incentiva o estudo das 
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alterações estruturais, como resultado das pressões ambientais, e a NIS enfoca a natureza 

simbólica das organizações.  

Tolbert e Zucker (1999, p. 202) asseveram que “no processo de institucionalização, 

ações tornadas habituais referem-se a comportamentos que se desenvolveram empiricamente 

e foram adotados por um ator ou grupo de atores a fim de resolver problemas recorrentes”. As 

autoras acrescentam que “tais comportamentos são tornados habituais à medida que são 

evocados com um mínimo esforço de tomada de decisão por atores em resposta a estímulos 

particulares”. Em outras palavras, novos conceitos são institucionalizados quando são 

convertidos em novos valores, hábitos e rotinas dentro da organização. 

Para DiMaggio e Powell (2005, p. 76-77), “o conceito que melhor capta o processo de 

homogeneização é o de isomorfismo”. Os autores explicam que, por meio do isomorfismo, 

pode-se “compreender a política e o cerimonial que permeiam parte considerável da vida 

organizacional moderna”. Hawley (1968) afirma que o isomorfismo constitui um processo de 

restrição que força uma unidade em uma população a se assemelhar a outras unidades que 

enfrentam o mesmo conjunto de condições ambientais. Para o autor, as características 

organizacionais são modificadas na direção de uma compatibilidade crescente com as 

características do ambiente. 

Em face do cumprimento das funções da controladoria para o atendimento de seus 

usuários, esta institui hábitos e rotinas em seu ambiente para a execução das atividades. 

Porém, tais hábitos e rotinas tanto podem ser institucionalizados de forma normativa, imposta 

por aqueles que detêm o poder na organização, como podem ser institucionalizados de forma 

imperceptível entre os indivíduos que dela fazem parte (BOFF; BEUREN; GUERREIRO, 

2008). 

Nesse contexto, práticas da controladoria são transformadas em hábitos, que com o 

passar do tempo, incorporadas e reproduzidas pela organização, se tornam rotinas, aceitas 

pelo grupo social de forma inquestionável. Guerreiro, Frezatti e Casado (2006, p. 12) 

exemplificam afirmando que “os orçamentos são elaborados, a performance monitorada, e 

relatórios produzidos de um modo regular e rotineiro através de regras e procedimentos 

claramente especificados”. 

Assim, o estudo do processo de institucionalização de hábitos e rotinas de 

controladoria torna-se relevante. Algumas organizações em especial apresentam 

características peculiares que podem influenciar no processo de institucionalização, como o 

caso das empresas familiares, que convivem com a interação entre família e negócios, cuja 

interface se reflete direta ou indiretamente na gestão. 
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1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

Minayo (1994, p. 18) salienta que “toda investigação se inicia por um problema com 

uma questão, com uma dúvida ou com uma pergunta, articulada a conhecimentos anteriores, 

mas que também podem demandar a criação de novos referenciais”. Thiollent (2000, p. 53) 

destaca que, “se houvesse apenas um elemento não seria um problema, mas apenas um tema”. 

Nos negócios familiares, podem ocorrer situações em que parte dos membros da 

família esteja envolvida na administração da empresa e em outros negócios. 

Consequentemente existem também outros interesses, o que torna complexo o relacionamento 

dos sistemas família-empresa, com objetivos e necessidades diferentes (CENTENO-

CAFFARENA, 2006). Este encontro entre os dois subsistemas é definido por Lansberg (1983, 

p. 44) como “o problema da sobreposição institucional”. 

A empresa, como um sistema no ambiente organizacional, está sujeita às mudanças 

ambientais emanadas do meio externo e interno. Diante das mudanças, a empresa precisa 

instituir normas e regras para se adequar ao ambiente organizacional em que está inserida e 

assim difundir sua missão e atingir seus objetivos. Em se tratando de empresas familiares, 

cujos administradores são membros da família, podem apresentar objetivos e necessidades 

diferentes, logo a institucionalização de normas e regras poderá ser mais difícil de ser 

incorporada e reproduzida na rotina organizacional, podendo, inclusive, não obter êxito. 

Para Galliano (1981, p. 292), “a institucionalização refere-se tanto ao processo pelo 

qual uma norma, ou conjunto de normas, é aceita por um grupo social e incalcada na 

personalidade de seus membros como um resultado final desse processo”. Nesse contexto, a 

institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria pode não estar sendo um processo 

sistemático nas empresas familiares. Neste caso, as melhores práticas não estão sendo 

difundidas. Por outro lado, afirmando que as empresas adotam práticas semelhantes, também 

conhecidas como isomorfismo no processo de institucionalização de hábitos e rotinas, 

algumas dessas práticas podem prevalecer dentre as demais. 

Assim, o problema da pesquisa está na evidenciação do processo de 

institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria nas empresas familiares brasileiras de 

capital aberto, tendo em vista que são empresas que publicam demonstrações contábeis, 

incluindo os Relatórios da Administração (RA), objeto deste estudo. Nesse sentido, com esta 

pesquisa pretende-se responder a seguinte questão-problema: A institucionalização de hábitos 

e rotinas de controladoria apresenta isomorfismo em empresas familiares brasileiras de 

capital aberto? 
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1.2 PERGUNTAS DA PESQUISA 

 

A partir da questão-problema elaboraram-se as seguintes perguntas norteadoras da 

pesquisa:  

a) Quais são as mudanças ambientais que as empresas familiares brasileiras 

evidenciam nos Relatórios da Administração (RA)? 

b) Quais são os hábitos e rotinas de controladoria que essas empresas evidenciam nos 

Relatórios da Administração (RA)? 

c) Que evidências de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria essas 

empresas apresentam em seus Relatórios da Administração (RA)?  

d) Que isomorfismos na institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria são 

identificados na análise dos Relatórios da Administração (RA) dessas empresas? 

e) Como ocorre in loco o processo de institucionalização de hábitos e rotinas de 

controladoria nessas empresas? 

 

1.3 PRESSUPOSTOS 

 

Conforme Silveira et al. (2004, p. 99), pressupostos “são respostas prováveis, supostas 

e provisórias para o problema elaborado, ou seja, afirmações que antecedem a resposta que 

será obtida por meio da pesquisa científica. O pressuposto é usualmente utilizado quando o 

método adotado é qualitativo”. 

Nesse contexto, o primeiro pressuposto que norteia esta pesquisa é que as empresas 

familiares brasileiras apresentam evidências de institucionalização de hábitos e rotinas de 

controladoria em seus Relatórios da Administração (RA). E que essas evidências podem ser 

identificadas por meio da Análise do Discurso Crítica (ADC) dos Relatórios da 

Administração (RA). 

O segundo pressuposto desta pesquisa é que existe isomorfismo na institucionalização 

de hábitos e rotinas de controladoria entre essas empresas. Da mesma forma que no 

pressuposto anterior, que o isomorfismo pode ser identificado por meio da Análise do 

Discurso Crítica (ADC) dos Relatórios da Administração (RA). 

Pressupõe-se, ainda, que mesmo que as empresas evidenciem o processo de 

institucionalização nos RA, a verificação in loco por meio de entrevista, é importante para 

confirmar, já que a controladoria tem sua principal função voltada aos gestores, no sentido do 

suporte informacional. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

Os objetivos, geral e específicos, que norteiam o presente estudo estão definidos 

conforme apresentado na sequência. 

 

1.4.1 Geral 

 

Verificar se a institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria apresenta 

isomorfismo em empresas familiares brasileiras de capital aberto. 

 

1.4.2 Específicos 

 

Os objetivos específicos deste estudo consistem em: 

a) Averiguar a evidenciação de mudanças ambientais nos Relatórios da Administração 

(RA) dessas empresas; 

b) Identificar os hábitos e rotinas de controladoria evidenciados nos Relatórios da 

Administração (RA) dessas empresas;  

c) Investigar as evidências de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria 

nos Relatórios da Administração (RA) dessas empresas;  

d) Analisar nos Relatórios da Administração (RA) a existência de possíveis evidências 

de isomorfismo na institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria entre as 

empresas pesquisadas; e 

e) Confirmar as evidências observadas nos RA, por meio de entrevista junto aos 

controllers dessas empresas, do processo de institucionalização de hábitos e rotinas 

de controladoria e a presença de isomorfismo. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Marconi e Lakatos (2005, p. 221) ressaltam que a justificativa do estudo “consiste 

numa exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e dos motivos de 

ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa”. 

Nesse sentido, dada a importância das empresas familiares na geração de empregos e 

na formação do PIB, como também da institucionalização de hábitos e rotinas de 
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controladoria para o processo de gestão organizacional, torna-se relevante levantar como 

ocorre o processo de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria nessas empresas. 

Bellet et al. (2002, p. 5) reportam que “estudar o negócio familiar é essencial não só 

para entender as atividades empresariais, mas para aprender mais sobre os ambientes dentro 

dos quais os empresários vivem e adornam”. Nos negócios familiares entrelaçam-se quase que 

automaticamente o comportamento e os costumes da família com o negócio. 

Há cinco razões principais para estudar a interface de família e funções empresariais 

familiares. Primeiro, os negócios familiares são como uma atividade principal para motivação 

do ego e iniciativa pessoal. Segundo, o empreendimento é visto como uma renda viável para 

os que não têm outra fonte de renda. Terceiro, entender como os negócios familiares se 

ajustaram aos conflitos com a vida familiar. Quarto, o estudo de estratégias administrativas 

em famílias que também operam negócios permite aos investigadores uma visão da maneira 

como comportamentos administrativos domésticos são semelhantes ou diferentes dos 

comportamentos empresariais. Quinto, estudar negócios de família mostra que, com o passar 

do tempo e com a mudança dos padrões pós sucessão, as famílias e negócio se adaptam um ao 

outro para sobreviver (BELLET et al., 2002). 

Pelas razões descritas, percebe-se a relevância de estudos com foco no processo de 

institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria em empresas familiares. Mosimann e 

Fisch (1999, p. 117) explicam que muitas empresas não têm a controladoria formalizada como 

órgão ou setor, mesmo assim suas atividades e funções são desempenhadas. Dessa forma, 

percebe-se que o processo de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria pode 

ocorrer independentemente da formalização da controladoria. 

Bornholdt (2005) adverte que a maior complexidade nas empresas familiares está em 

lidar com a tridimensionalidade dos sistemas societário, família e empresa, pois se está 

lidando num campo carregado de emoções. Para isso, normas e regras são as principais 

aliadas das sociedades familiares. Torna-se, porém, desafiador estabelecer regras entre os 

sistemas para que possam se desenvolver de forma independente. Por essa razão, estudar e 

compreender a organização e a cultura no sistema empresarial familiar também se torna 

complexo e desafiador. 

No âmbito da teoria institucional, Guerreiro e Pereira (2005) fazem uma reflexão 

sobre o paradoxo da estabilidade dos sistemas de contabilidade gerencial, focando no motivo 

por que as organizações, na prática, utilizam pouco a base conceitual disponível na teoria 

institucional. Machado-da-Silva e Amaral Filho (2006) destacam abordagens referentes a 

estudos organizacionais na perspectiva institucional de análise e a estudos em estratégia. 
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Afirmam que essas duas abordagens vêm se desenvolvendo por caminhos separados e por 

meio do uso de conceitos sociológicos.  

Müller (2007) analisa o processo de institucionalização da controladoria, identificando 

como ocorre tal processo mediante hábitos e rotinas em empresas familiares brasileiras. Boff, 

Beuren e Guerreiro (2008) analisam como ocorre o processo de institucionalização de hábitos 

e rotinas da controladoria em empresas de Santa Catarina. Grande (2008) analisa se as 

mudanças nas práticas de contabilidade gerencial podem ser explicadas pelas mudanças na 

geração predominante que administra as empresas familiares. Macohon (2008) analisa os 

reflexos da institucionalização de hábitos e rotinas organizacionais nos estágios evolutivos da 

contabilidade gerencial em empresas familiares, no setor da indústria.  

Pelo exposto e conforme preconiza a literatura, é crescente o número de estudos que 

envolvem a teoria institucional, porém, são poucos aqueles que relacionam esta teoria às 

empresas familiares. Segundo Tolbert e Zucker (1999, p. 194), “pouca atenção tem sido dada 

à conceitualização e à especificação dos processos de institucionalização”. Daí a importância 

desta pesquisa sobre o processo de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria 

em empresas familiares. 

Tolbert e Zucker (1999) exploram os possíveis usos da teoria institucional para o 

entendimento de mudanças nos arranjos estruturais das organizações. Conforme Machado-da-

Silva e Gonçalves (1999, p. 218), “o que coloca-se sob o título da teoria institucional constitui 

o resultado da convergência de influências de corpos teóricos originários principalmente da 

ciência política, da sociologia e da economia”. Complementam que esses corpos teóricos 

“buscam incorporar em suas proposições a idéia de instituições e de padrões de 

comportamento, de normas e de valores, de crenças e de pressupostos, nos quais encontram-se 

imersos indivíduos, grupos e organizações”. 

Pelo exposto, justifica-se a escolha da teoria institucional nesta pesquisa, tendo em 

vista que se busca investigar a instituição de normas e regras nas empresas. Leaptrott (2005) 

afirma que tanto a OIE como a NIS adicionam perspectivas úteis para a análise de empresas 

familiares. A OIE incentiva o estudo das alterações estruturais, como resultado das pressões 

ambientais e a NIS enfoca a natureza simbólica das organizações. Nesse sentido, esta pesquisa 

pauta-se na OIE, para analisar como ocorre o processo de institucionalização de hábitos e 

rotinas de controladoria e, na NIS, para identificar a presença de isomorfismo nesse processo. 

Na análise do processo de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria, 

esta pesquisa utiliza-se do modelo proposto por Burns e Scapens (2000), que classifica o 

processo nas categorias de codificação, incorporação, reprodução e institucionalização. Ao 



 

 

23 

definir a utilização deste modelo, analisou-se também o processo de institucionalização de 

normas proposto por Tolbert e Zucker (1999), que definem o processo institucional a partir 

das etapas sequenciais de habitualização, objetificação e sedimentação. Porém, uma vez que 

se busca com esta pesquisa averiguar como ocorre o processo de institucionalização de 

hábitos e rotinas, optou-se pelas categorias de Burns e Scapens (2000). 

Assim, é importante o presente estudo do ponto de vista teórico porque pode agregar 

novo conhecimento para a área, por promover a interdisciplinaridade. O trabalho aborda o 

processo de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria, pautando-se na teoria 

institucional e utilizando-se de uma técnica de análise, especificamente Análise de Discurso 

Crítica (ADC), a qual não se identificou na literatura com aplicação à leitura dos Relatórios da 

Administração para identificar a institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria em 

empresas familiares. 

Tolbert e Zucker (1999, p. 194) explicam que “a teoria institucional ainda não 

desenvolveu um conjunto central de variáveis-padrão, não tem metodologia de pesquisa 

padronizada, nem tampouco conjunto de métodos específicos”. As autoras argumentam que as 

pesquisas pautadas nesta teoria baseiam-se “em uma variedade de técnicas que incluem 

estudos de caso, regressão múltipla, modelos longitudinais de vários tipos, entre outras”. A 

explicação de Tolbert e Zucker (1999) justifica a aplicação da ADC nesta pesquisa, pois a 

teoria institucional ainda não possui um método específico, julgado mais adequado, para 

analisar o processo de institucionalização de hábitos e rotinas. Tendo em vista que os 

resultados deste estudo serão confirmados mediante entrevistas com os controllers das 

empresas, a eficácia da aplicação da ADC poderá ser comprovada ao final da pesquisa. 

Do ponto de vista prático, o estudo mostra-se relevante, ao possibilitar o conhecimento 

de como ocorre o processo de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria em 

empresas com características familiares, principalmente por fazer uso de uma técnica 

originada da linguística (ADC) para analisar os Relatórios da Administração e identificar 

indícios de como ocorre o processo, o qual é confirmado pelas entrevistas realizadas com os 

controllers das empresas. 

Na perspectiva social, a pesquisa ganha relevância por ter como objeto as empresas 

familiares, especialmente pela sua importância no cenário econômico e pelas peculiaridades 

que envolvem esse tipo de negócio e a gestão organizacional. 

Por fim, o estudo justifica-se também na medida em que o tema faz parte do grupo de 

Pesquisas em Sistemas de Informações e Controladoria, pertencente à linha de pesquisa 

Controle de Gestão, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC) da 
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Universidade Regional de Blumenau (FURB), buscando verificar por meio da ADC dos RA, 

se a institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria apresenta isomorfismo em 

empresas familiares brasileiras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo apresenta-se a revisão de literatura. Primeiramente apresenta-se a 

conceituação de empresas familiares, o processo de sucessão, a estrutura, o histórico e 

importância das empresas familiares e pesquisas realizadas nesse tipo de organizações. Em 

seguida, discorre-se sobre a Controladoria, sua missão, objetivos, função, estrutura e artefatos. 

Na sequência, apresenta-se a teoria institucional, contextualizando os três enfoques discutidos 

nessa teoria, os hábitos e rotinas no processo institucional, a teoria institucional sob a ótica da 

OIE na instituição de hábitos e rotinas, o processo de institucionalização de hábitos e rotinas e 

o isomorfismo sob a ótica da NIS. Por fim, apresenta-se um histórico da Análise de Discurso 

Crítica (ADC), com conceituação, objetivos e campo de aplicação, a Linguística Sistêmica 

Funcional (LSF) e fatores elementares no campo de base da ADC. 

 

2.1 EMPRESAS FAMILIARES 

 

Estudos desenvolvidos por Donneley (1977), Bernhoeft (1991), Moreira Júnior (1999), 

Garcia (2001), Bornholdt (2005) e Floriani (2006), caracterizam as empresas familiares como 

organizações em que a gestão está ligada aos membros da família.  

Para Donnelley (1977, p. 4), a “empresa familiar é aquela que está perfeitamente 

identificada com uma família a pelo menos duas gerações”. Bernhoeft (1991, p. 35) cita que 

“uma empresa familiar é aquela que tem sua origem e sua história vinculadas a uma família, 

cujos membros são responsáveis pela administração dos negócios”.  

Na concepção de Floriani (2006, p. 45), empresa familiar é “a extensão de uma grande 

família a partir do núcleo encabeçado pelo empreendedor-fundador e, a partir deste, pelos 

seus herdeiros e sucessores que irão dar continuidade a um sonho por ele concretizado”. 

Moreira Júnior (1999, p. 73) define empresa familiar como “uma organização em que 

tanto a gestão administrativa quanto a propriedade são controladas, na sua maior parte, por 

uma ou mais famílias, e dois ou mais membros da família participam da força de trabalho, 

principalmente os integrantes da diretoria”. 

Garcia (2001) entende que uma empresa pode ser considerada como familiar quando 

for controlada por uma ou mais famílias. Seu conceito se baseia na premissa de que as 

famílias, tendo ou não representantes na gestão, exercem influência sobre a missão e os 

objetivos da organização a partir de seus próprios interesses.  
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Para Bornholdt (2005, p. 34), uma empresa é considerada familiar quando um ou mais 

dos fundamentos relacionados podem ser identificados numa organização: o controle 

acionário pertence à família e também aos seus herdeiros; as relações afetivas e/ou laços 

familiares determinam a sucessão no poder; os parentes se encontram em situações 

estratégicas, como na diretoria ou no conselho de administração; as crenças e os valores da 

organização identificam-se com os da família; os atos dos membros da família repercutem na 

empresa, não importando se nela atuam; ausência de liberdade total ou parcial de vender suas 

participações/quotas acumuladas ou herdadas na empresa. 

Assim, verifica-se que não há uma definição única para empresa familiar. Nesse 

sentido, Ussman (2004) explica que os pesquisadores se baseiam na definição que mais se 

relaciona com os interesses da sua pesquisa.  

Percebe-se consenso entre os pesquisadores quando destacam que o controle precisa 

estar predominantemente com os membros familiares, sendo necessário passar pelo processo 

de sucessão para caracterizar-se como empresa familiar. 

Apresenta-se a seguir, como ocorre o processo sucessório nas empresas familiares, a 

estrutura que compõe essas empresas, classificada em família, propriedade e gestão, um 

histórico e importância dessas empresas no contexto econômico e os resultados de alguns 

estudos e pesquisas realizados em empresas familiares. 

 

2.1.1 O processo de sucessão em empresas familiares 

 

A sucessão em negócios familiares está relacionada à continuidade dessas 

organizações. De acordo com Flören (1998), é uma ocasião importante no ciclo de vida dos 

negócios familiares que normalmente é acompanhada de problemas gerenciais e obstáculos 

emocionais. 

Andrade, Lima e Antonialli (2006) afirmam que a sucessão significa a transferência de 

liderança. No caso de empresas familiares deve-se buscar apreender suas especificidades, 

marcada pela interação empresa e família. A característica da família e o processo de inserção 

de seus membros na empresa levam à construção de sentidos sobre o processo de 

transferência de liderança entre o fundador e um ou mais sucessores. 

Bernhoeft (1999) argumenta que o primeiro processo de sucessão é o mais complexo, 

por ser a partir dele que a empresa deixa de ser uma sociedade baseada no trabalho que estava 

até então vinculada a uma única figura, que é a do fundador. Os filhos do fundador, os quais 

se tornaram sócios, não têm compromissos iguais ao do pai, pela simples razão que não 
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tiveram a liberdade de se escolherem, bem como pelo fato do negócio não representar uma 

escolha livre, mas sim uma fatalidade. 

As gerações das empresas familiares possuem características típicas, conforme 

demonstra o Quadro 1. 

 

Geração Principais Características 

Primeira É marcada pelo início das atividades da empresa. O fundador é a pessoa marcante deste período. 
Tem a determinação e a convicção de todo desenvolvimento da empresa. Representa o pilar 
central de toda estrutura familiar. O proprietário é o principal comunicador. A estrutura 
organizacional é mínima e informal. Deve dar continuidade nos negócios, buscando alternativas 
de perpetuação do negócio por meio de herdeiros ou profissionais capacitados que reúnam as 
condições de obter retorno de capital.  

Segunda É marcada principalmente pela sociedade entre irmãos. O foco central deixa de ser o fundador e 
passa a ser a empresa. A organização está em desenvolvimento e novos membros da família 
passam a fazer parte da gestão da empresa, como sócios, acionistas ou na função de gerentes ou 
diretores. Implica mudanças na estrutura organizacional e na condução dos negócios. As 
mudanças afetam também o quadro de pessoal. Os empregados mais antigos cultivaram ao longo 
dos anos uma relação informal e laços de amizade com o empresário.  

Terceira 
ou mais 

Há uma tendência não generalizada de a terceira geração ter uma concentração de primos como 
membros da família empresária. Os desafios impostos à terceira geração não são diferentes dos 
que se apresentam aos demais tipos de composição familiares. A continuidade de perpetuar a 
história da família ao longo das gerações impõe condições necessárias para que essas gerações 
continuem a compartilhar um sonho comum. O destino da empresa depende da adequação de 
cada membro e na sua forma de operar.  

Quadro 1– Principais características das gerações de empresas familiares 
Fonte: adaptado de Oro, Beuren e Hein (2007). 

O processo sucessório é assunto relevante e, ao mesmo tempo, delicado 

(BERNHOEFT, 1991). Por isso, não pode ser tratado apenas sob os aspectos puramente 

lógicos da administração, uma vez que envolve igualmente aspectos afetivos e emocionais, 

relacionados à estrutura familiar e, ao mesmo tempo, à estrutura empresarial.  

Estão envolvidos diversos interesses, relacionados com a manutenção do dinheiro na 

família, o pagamento de menos impostos para a transmissão da propriedade, a manutenção do 

controle indireto do patrimônio, a proteção dos descendentes diretos, a conservação do poder 

na dinastia, a garantia financeira dos fundadores e o desfrute do bem-estar que o patrimônio 

possa garantir como reserva de valor ao longo da vida (LEITE, 2002). 

Pelo exposto, percebe-se a importância do planejamento da sucessão nas empresas 

familiares, tendo em vista ser um processo delicado e ao mesmo tempo fundamental para que 

a gestão se torne mais profissionalizada, mesmo sendo administrada por membros da família.  
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2.1.2 Estrutura das empresas familiares 

 

As empresas familiares apresentam uma distinção entre os subsistemas de propriedade 

e empresa. Assim, por entenderem que os maiores dilemas das empresas familiares estão 

relacionados, principalmente à distinção entre família, propriedade e gestão, Gersick et al. 

(1997) realizaram pesquisas com empresas de diferentes portes e construíram um modelo de 

três círculos que compõe o sistema empresarial familiar. Conforme Figura 1, o modelo de três 

círculos é composto por três subsistemas independentes e superpostos, denominados: gestão, 

família e propriedade. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Modelo de três círculos da empresa familiar 
Fonte: Gersick et al. (1997, p. 6). 

 

O modelo de três círculos de Gersick et al. (1997) permite identificar a existência de 

sete setores na estrutura das empresas familiares: 

a) no setor 1, quando é membro da família; 

b) no setor 2, quando é acionista e não é membro da família nem funcionário;  

c) no setor 3, quando é funcionário e não é membro da família;  

d) no setor 4, quando é acionista e é membro da família;  

e) no setor 5, quando é acionista, funcionário e não é membro da família;  

f) no setor 6, quando é funcionário e é membro da família; e 

g) no setor 7, quando é acionista, é membro da família e trabalha na empresa.  

A disposição de uma pessoa dentro da empresa familiar varia de acordo com sua 

participação, podendo variar de uma a três conexões. Este modelo é útil para a identificação 

das fontes de conflitos interpessoais, dilemas de papéis, além das prioridades e limites em 

empresas familiares (GERSICK et al., 1997). 

De acordo com Ussman (2004, p. 79), empresas com estrutura familiar devem “estar 

conscientes de que a gestão comporta problemas, que é necessário entender e sistematizar”. 
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Nesse sentido, a gestão familiar pode ficar comprometida quando ocorrem situações de 

conflitos de interesses ou até mesmo desafetos pessoais entre os familiares. Nesses casos, 

visando a continuidade dos negócios, algumas pessoas precisam, oportunamente, afastar-se da 

empresa.  Pereira e Fonseca (1997, p. 61) ressaltam que “a partir do momento em que há um 

desequilíbrio nas relações de poder, a família se desestabiliza”. 

Diante do exposto, a gestão da empresa familiar deve estar comprometida com a 

continuidade dos negócios, levando em consideração seus objetivos, sua missão e 

compromissos com o meio econômico e social em que está inserida, independente de a gestão 

estar centralizada na família, grupo familiar ou de executivos profissionais contratados para 

tal fim. 

 

2.1.3 Histórico e importância das empresas familiares 

 

Oliveira (1999, p. 21) relata que “o surgimento e constituição de empresas 

denominadas familiares no Brasil, foi no início do século XVI, logo após o Brasil ser 

descoberto por Portugal”. Segundo o autor, a origem e o desenvolvimento das empresas 

familiares podem ser atribuídos a dois momentos distintos: à criação das capitanias 

hereditárias e à vinda de imigrantes de outros países, especialmente da Europa. 

Desde então, os negócios familiares vêm se desenvolvendo e atualmente se fazem 

presentes em grande número no Brasil e no mundo. Autores, como Lethbridge (1997), 

Bernhoeft (2002) e Nascimento et al. (2005), destacam a importância das empresas familiares 

no mundo, que representam cerca de 80% das empresas. 

Para Nascimento et al. (2005), as empresas familiares possuem grande importância 

para a economia e geração de empregos, mas as altas taxas de descontinuidade desse tipo de 

organização têm feito com que muitas deixem de existir já na primeira geração, sendo raras as 

que ultrapassam a segunda geração. 

Em relação à importância das empresas familiares e sua continuidade, Bernhoeft 

(2002) considera importante analisar a história e a origem de empresas vinculadas a uma 

família ou que mantém membros da família na administração dos negócios, e enfatiza que o 

vínculo familiar é uma das principais características das empresas familiares. E esta 

característica influencia no modelo de gestão das empresas, sendo que a gestão é um dos 

fatores determinantes para a continuidade das empresas. 

Para Lethbridge (1997, p. 2), apesar de grande parte das empresas familiares estarem 

sujeitas “às ameaças externas provenientes de mudanças nos padrões de concorrência dos 
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mercados em que atuam e nos regimes econômicos que as cercam, é inegável que as empresas 

familiares tradicionais se defrontam com uma problemática própria à instituição”. Isto implica 

diretamente na sobrevivência das empresas familiares, envolvendo questões como sucessão, 

gestão profissional e abertura de capital.  

Nota-se a relevância atribuída às empresas familiares, inclusive com o aumento de seu 

campo de pesquisa. Esse tipo de organização pode ser considerado uma instituição singular, 

uma vez que se distingue de outros tipos de empresas. Sua cultura hierárquica organizacional 

e outros aspectos trazem a confusão de valores familiares e empresariais, o que, portanto, leva 

à singularidade (LONGENECKER; MOORE; PETTY, 2004). 

No ambiente econômico, as empresas familiares muitas vezes são vulneráveis diante 

de pressões como a globalização e a abertura de mercado. A atuação delas está vinculada à 

forma de administração e controles estabelecidos aos sistemas família e empresa. Desta 

forma, as pressões somam-se aos problemas institucionais da empresa e requerem soluções, 

adaptações e novos procedimentos, com o objetivo da sua continuidade (MÜLLER, 2007). 

Percebe-se pelo exposto, que além da importância dessas empresas na geração de 

empregos e na formação do produto interno bruto do país, elas representam os costumes e 

tradição familiar que se manifestam nas organizações pelas crenças e filosofias do fundador, 

sendo, desta forma, importantes fontes de pesquisa. 

 

2.1.4 As empresas familiares como objeto de estudos e pesquisas 

 

Ao longo dos últimos anos, as empresas familiares têm sido objeto de vários estudos, 

que convergem principalmente na discussão do modelo de gestão das empresas familiares no 

processo de sucessão.  Destacam-se realizados no Brasil, os estudos de Gersick et al. (1997), 

Leone (2005), e as pesquisas de Camargo (2005), Oro (2006), Machado (2006), Andrade, 

Lima e Antonialli (2006), Duarte e Oliveira (2007), Müller (2007), Boff (2007), Durante et al. 

(2008), Lucian e Oliveira (2008), Grande (2008) e Macohon (2008). No âmbito internacional, 

estudos têm buscado identificar aspectos relacionados à gestão das empresas familiares e à 

implantação de controles gerenciais, dos quais destacam-se os trabalhos de Ussman (2004), 

Leaptrott (2005), Davila e Foster (2005), Lere e Portz  (2005), Seaman e Williams (2006), 

Villalonga e Amit (2006), Centeno-Caffarena (2006) e Sandino (2007).  

A seguir apresentam-se os principais estudos realizados e os resultados das pesquisas 

desenvolvidas em empresas familiares no Brasil e em âmbito internacional. 

 



 

 

31 

2.1.4.1 Estudos realizados sobre empresas familiares no Brasil 

 

O processo de sucessão das empresas familiares é discutido por Gersick et al. (1997), 

que apresenta as principais características presentes nas gerações das empresas familiares, os 

problemas enfrentados na gestão, principalmente no momento da sucessão. Os autores 

também propõem o modelo de três círculos das empresas familiares, que apresenta três 

subsistemas independentes e superpostos, denominados: gestão, família e propriedade. 

Leone (2005) explica a sucessão na empresa familiar, abordando aspectos 

relacionados às mudanças necessárias para garantir a sobrevivência da empresa no mercado 

globalizado. Discute as gerações das empresas familiares e apresenta as fases em que os 

negócios familiares passam por mudanças e desenvolvimento, o período da sucessão, 

acompanhada de conflitos entre os sócios, mas que torna a gestão mais profissional e 

amparada por maiores controles de gestão. 

 

2.1.4.2 Pesquisas desenvolvidas em empresas familiares no Brasil 

 

Camargo (2005) analisa o comportamento dos gestores das empresas familiares e 

aborda o processo de sucessão, comparando o comportamento do sócio fundador com o seu 

sucessor. O estudo compara as características comportamentais empreendedoras dos 

empresários de empresas familiares, cujos resultados demonstram a incidência dessas 

características nos empreendedores fundadores e sucessores. As características 

comportamentais empreendedoras identificadas estão relacionadas com o estabelecimento de 

metas, busca de informações, exigência de qualidade e eficiência e riscos calculados.  

Oro (2006) discute o processo das gerações e sucessão das empresas familiares, por 

meio da avaliação de empresas familiares brasileiras com a técnica de análise envoltória de 

dados. Os resultados da pesquisa demonstram que na maioria das empresas é a primeira 

geração familiar que as administra. Com relação à estrutura de capital, a primeira e a terceira 

geração utilizam mais capital próprio do que capital de terceiros. Com relação ao lucro 

operacional, o lucro e a lucratividade são maiores nas empresas sociedades anônimas de 

capital aberto, assim como na terceira geração. 

Machado (2006) analisa a formação de sucessoras em empresas familiares, a fim de 

compreender a inserção de mulheres no processo gerencial da empresa familiar e, 

consequentemente, as perspectivas para essas futuras gestoras e para as empresas.  A pesquisa 

mostra que há barreiras relativas à ocupação de determinadas funções na empresa pelas 
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sucessoras, tanto no aspecto cultural, quanto pela priorização dos herdeiros do sexo masculino 

na escolha do papel. 

Andrade, Lima e Antonialli (2006) investigam o processo de sucessão objetivando 

identificar os significados presentes nos discursos dos membros da família sobre o processo 

de sucessão. Os resultados da pesquisa mostram que a sucessão em empresas familiares, antes 

de constituir-se em uma simples fase do ciclo de vida das empresas, carrega consigo a 

condição de um fato cultural, envolvendo a identificação de elementos que, embora presentes, 

não são aparentes, implicando processos de pesquisa que permitam fazê-los emergir dos 

discursos dos agentes sociais, membros de diferentes gerações. 

Duarte e Oliveira (2007) apresentam um instrumento para avaliação do processo 

sucessório em empresas familiares. O instrumento proposto se baseia em itens de maturidade 

do processo sucessório e oferece diretrizes estratégicas para promover a sucessão em 

empresas familiares. O instrumento foi desenvolvido com base em modelos de avaliação de 

maturidade e contempla aspectos como planejamento estratégico, governança corporativa e 

distinção entre família, propriedade e gestão. Os autores propõem uma avaliação para o 

processo sucessório, identificando itens de maturidade e oferecendo diretrizes estratégicas 

para promover a sucessão em empresas familiares. Concluem que a avaliação do processo 

sucessório pode contribuir para a empresa identificar seus pontos fortes, minimizando 

dificuldades e superando obstáculos para sua sobrevivência em futuras gerações. 

Müller (2007) analisa o processo de institucionalização da controladoria, identificando 

como ocorre tal processo mediante hábitos e rotinas em empresas familiares brasileiras. Os 

resultados mostram que a institucionalização de regras e rotinas nas empresas familiares 

brasileiras pesquisadas ocorre depois das mudanças serem implementadas e incorporadas ao 

comportamento dos envolvidos no processo e, mediante os novos hábitos e rotinas, passam a 

ser aceitas e adotadas como norma na controladoria, assim se instituem como regra. 

Boff (2007) analisa o conteúdo da evidenciação ambiental e social em relatórios da 

administração de empresas familiares, considerando as estratégias de legitimidade 

organizacional de Lindblom. Evidencia que as empresas pesquisadas, em geral, utilizam-se 

predominantemente da estratégia de tentar manipular a percepção do público desviando a 

atenção sobre um assunto que chama atenção para outro assunto relacionado ou mesmo 

destacando realizações passadas no lugar de informá-los e educá-los para evidenciar aspectos 

ambientais e sociais inerentes às suas atividades. 

Durante et al. (2008) buscam compreender as práticas de gestão adotadas por uma 

empresa familiar. A pesquisa revela que, apesar das relações afetivas e o comprometimento 
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serem mais intensos nas empresas familiares, as práticas de gestão são balizadas, na maioria 

das vezes, pela lógica instrumental, priorizando a técnica e o controle em detrimento da 

subjetividade, intrínseca à natureza organizacional, e da racionalidade substantiva. Por isso, 

um dos desafios das organizações, quem sabe o principal, permanece em conciliar 

competitividade e humanização. 

Lucian e Oliveira (2008) analisam como as empresas familiares de diferentes ramos de 

atividade respondem ao ambiente e de que forma configuram suas práticas gerenciais. A 

pesquisa mostra que as respostas às contingências ambientais são observáveis e empresas de 

setores diferentes apresentam comportamentos administrativos diferentes. 

Grande (2008) analisa se as mudanças nas práticas de contabilidade gerencial podem 

ser explicadas pelas mudanças na geração predominante que administra as empresas 

familiares. Por meio da Análise do Discurso Crítica dos Relatórios da Administração das 

empresas familiares, os resultados mostram que as mudanças encontradas nas práticas de 

contabilidade gerencial, assim como nos discursos identificados nos Relatórios da 

Administração, em geral, ocorrem independente das mudanças constatadas na geração que 

administra as empresas familiares. 

Macohon (2008) analisa os reflexos da institucionalização de hábitos e rotinas 

organizacionais nos estágios evolutivos da contabilidade gerencial em empresas familiares, no 

setor da indústria. Os resultados mostram que a institucionalização das mudanças de hábitos e 

rotinas se reflete na contabilidade gerencial das empresas, acompanhando os estágios 

evolutivos do International Federation of Accountants (IFAC) em consonância com o 

preconizado na literatura. 

Silva (2008) analisa os controles de gestão que são utilizados em cada fase do ciclo de 

vida organizacional nas indústrias familiares de móveis do pólo moveleiro de São Bento do 

Sul/SC. Os achados mostram que as indústrias pesquisadas encontram-se distribuídas entre os 

cinco estágios do ciclo de vida organizacional preconizado pela literatura. 

 

2.1.4.3 Estudos realizados sobre empresas familiares em âmbito internacional 

 

Ussman (2004) discorre sobre as gerações das empresas familiares, apresentando as 

fases em que os negócios familiares passam por mudanças e desenvolvimento, identificado 

como o período da sucessão, que pode vir acompanhado de conflitos entre os sócios, mas que 

torna a gestão mais profissional e amparada por maiores controles de gestão. 
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Leaptrott (2005) discute as forças organizacionais comuns às empresas familiares sob 

a perspectiva da teoria institucional. Afirma que tanto a OIE como a NIS adicionam 

perspectivas úteis para a análise de empresas familiares. A OIE incentiva o estudo das 

alterações estruturais, como resultado das pressões ambientais e a NIS enfoca a natureza 

simbólica das organizações. O estudo apresenta propostas relativas aos elementos dessas 

teorias (OIE e NIS) nas empresas familiares e discute paralelos entre a teoria institucional e as 

empresas familiares. 

Davila e Foster (2005) apresentam as influências da implantação do sistema de 

informação gerencial nas empresas familiares, evidenciando as implicações e o desempenho 

alcançado no estágio inicial da implantação dos controles de gestão das empresas que estão 

em fase de crescimento. 

O funcionamento dos sistemas de informações gerenciais no mundo globalizado é 

discutido por Lere e Portz (2005), que apresentam as diferenças existentes entre seu 

funcionamento nas diferentes culturas das empresas em diferentes países. O estudo mostra 

que a cultura organizacional influencia na implantação e utilização do sistema na gestão.  

A pesquisa de Seaman e Williams (2006) trata das mudanças nos sistemas de 

contabilidade gerencial frente às incertezas do ambiente em que as empresas familiares estão 

inseridas. O estudo aborda as contingências que o ambiente impõe às empresas e as 

necessidades de mudanças na gestão para a adequação ao ambiente. 

O estudo de Villalonga e Amit (2006) investiga como os controles de gestão e 

gerenciamento das empresas familiares afetam o valor da firma. Aborda aspectos relacionados 

aos conflitos existentes entre os membros da família que compõe o quadro societário, como 

também dos relacionamentos entre esses membros e a gestão. 

Centeno-Caffarena (2006), pautado na abordagem institucional de North (1990), 

analisa os fatores institucionais informais nas empresas familiares. Para isso, relaciona 170 

fatores institucionais informais, agrupando-os em cinco grupos de fatores informais, que são: 

cultura, valor, gênero, capital social e o papel dos membros da família, com ênfase no 

fundador. 

Sandino (2007) investiga os primeiros controles de gestão que as empresas familiares 

investem e quais sistemas de controle das informações gerenciais estas empresas demandam 

para operacionalização das informações. 

De modo geral, percebe-se que tanto as pesquisas nacionais como internacionais estão 

voltadas à análise do processo de sucessão e à demanda de utilização de sistemas de controles 
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gerenciais na gestão profissionalizada das empresas familiares, por meio do uso de artefatos 

da controladoria. 

 

2.2 CONTROLADORIA 

 

O debate e as críticas sobre a ineficiência da contabilidade tradicional enquanto 

mantenedora de sistemas de informações, já data de algum tempo. “Essas críticas 

reacenderam-se com mais intensidade a partir da segunda metade dos anos 80, com a obra de 

Johnson e Kaplan, Relevance lost”, afirmando que “os sistemas contábeis para a 

administração são inadequados para o meio ambiente” (ALMEIDA; PARISI; PEREIRA, 

2001). 

Almeida, Parisi e Pereira (2001) identificam a controladoria como uma evolução da 

contabilidade tradicional, cujo campo de atuação são as organizações, caracterizadas como 

sistemas abertos inseridos e interagindo  com outros num dado ambiente. 

O surgimento da controladoria deu-se “no início do século XX nas grandes 

corporações norte-americanas, com a finalidade de realizar rígido controle de todos os 

negócios das empresas relacionadas, subsidiárias e/ou filiais” (BEUREN, 2002, p. 20). 

Com a expansão das empresas multinacionais norte-americanas no Brasil, seus 

executivos também começaram a frequentar o país, “para ensinar teoria e práticas contábeis 

aos responsáveis por essa área, com vistas ao desenvolvimento e implementação de um 

sistema de informação que fosse capaz de atender aos diferentes tipos de usuários” 

(BEUREN, 2002, p. 20). Assim, a função do controller também se expandiu no Brasil. 

De acordo com Beuren (2002, p. 20), “apesar da evolução das atribuições do 

controller nas organizações, a literatura não tem apresentado uma nítida definição de 

controladoria”.  A autora comenta que “as diversas abordagens têm seu foco mais voltado às 

capacidades requeridas para o exercício da função, bem como de suas atribuições nas 

empresas, do que explicitar o seu verdadeiro significado”. 

Conforme Almeida et al. (2001, p. 344), a Controladoria pode ser visualizada sob dois 

enfoques: como um órgão administrativo e como uma área do conhecimento humano. 

Segundo os autores, quando vista pelo primeiro enfoque, a Controladoria responde pela “[...] 

disseminação de conhecimento, modelagem e implantação de sistemas de informação”. Já sob 

o outro, ela é “[...] responsável pelo estabelecimento de toda base conceitual”. 

Mosimann e Fisch (1999, p. 88) afirmam que a “controladoria como um órgão 

administrativo tem estabelecido missão, funções e princípios norteadores definidos no modelo 
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de gestão do sistema empresa”. E “como uma área do conhecimento humano, é 

fundamentada, conceituada e tem princípios oriundos de outras áreas do conhecimento”. Para 

os autores, a finalidade da controladoria como um órgão administrativo, é de “garantir 

informações adequadas ao processo decisório, colaborar com os gestores em seus esforços de 

obtenção da eficácia de suas áreas quanto aos aspectos econômicos e assegurar a eficácia 

empresarial, também sob aspectos econômicos”. 

A controladoria como um ramo do conhecimento, é definida por Mosimann e Fisch 

(1999, p. 88) como um “corpo de doutrinas e conhecimentos relativos à gestão econômica”. 

Segundo Garcia (2003, p. 67-68), ela “apóia-se na teoria da contabilidade, sendo suportada 

por várias disciplinas, com o objetivo de estabelecer toda base conceitual de sua atuação, 

contribuindo para o processo de gestão da organização”. Para o autor, a controladoria “é 

responsável pela base conceitual que permite a sua aplicabilidade nas organizações”. 

Nesse contexto, Almeida et al. (2001, p. 344) afirmam que a controladoria: 

É responsável pelo estabelecimento das bases teóricas e conceituais necessárias para 
a modelagem, construção e manutenção de Sistemas de Informação e Modelo de 
Gestão Econômica, que supram adequadamente as necessidades informativas dos 
gestores e os induzam durante o processo de gestão, quando requerido, a tomarem 
decisões ótimas. 

 
Para Borinelli (2006, p. 105), “controladoria é um conjunto de conhecimentos que se 

constituem em bases teóricas e conceituais de ordens operacional, econômica, financeira e 

patrimonial, relativas ao controle do processo de gestão organizacional”. O autor explica a 

controladoria sob três aspectos:  

a) conceituais - discutindo e analisando as diversas conceituações de controladoria, 

conforme literatura vigente; 

b) procedimentais - como um conjunto de atividades, funções e artefatos de 

controladoria; e 

c) organizacionais - que compreendem a formalização do órgão no sistema 

organizacional das empresas. 

Pelo exposto, percebeu-se que a controladoria abrange um conjunto de normas e 

procedimentos, que são estabelecidos para serem materializados na organização, para que esta 

alcance seus objetivos. Em seguida, apresenta-se a missão e objetivos da controladoria, que 

precede a descrição da estrutura organizacional e suas funções. Na continuação, apresentam-

se os artefatos de controle gerencial utilizados pela controladoria no processo de gestão 

organizacional.  
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2.2.1 Missão e objetivos da controladoria 

 

Figueiredo e Caggiano (2004, p. 24-26) enfatizam que a missão da empresa “significa 

finalidade, objetivo ou propósito básico e permanente da existência da empresa”. Por sua vez, 

“a missão da controladoria é zelar pela continuidade da empresa, assegurando a otimização do 

resultado global”. 

Para Borinelli (2006), a definição da missão da controladoria é importante porque as 

atividades e objetivos das organizações são segmentados por áreas de responsabilidade, de 

forma que a missão seja cumprida. Porém, para compreender a missão e objetivos da 

controladoria, primeiramente faz-se necessário compreender seu conceito, sua estrutura na 

organização e os instrumentos utilizados por ela. 

Mosimann e Fisch (1999, p. 89) afirmam que “a controladoria, assim como todas as 

áreas de responsabilidade de uma empresa, deve esforçar-se para garantir o cumprimento da 

missão e a continuidade da organização”. Os autores complementam que o papel fundamental 

da controladoria “consiste em coordenar os esforços para conseguir um resultado global 

sinérgico, isto é, superior à soma dos resultados de cada área”. 

De acordo com Figueiredo (1995, p. 25), a missão da controladoria consiste em “zelar 

pela continuidade da empresa, assegurando a otimização do resultado global”, visando 

“assegurar a eficácia e a otimização do resultado econômico da entidade” (BORINELLI, 

2006, p. 204). 

À luz do que foi exposto, infere-se que a missão da controladoria está ligada à sua 

existência, pelas razões da controladoria se materializar numa organização e, desta forma, 

coordenar, estimular e acompanhar os processos, de modo que a organização alcance seus 

objetivos. 

Para Guerreiro, Catelli e Dornelles (1997, p. 10), a controladoria tem como objetivos: 

Propiciar aos gestores condições para o acompanhamento e controle dos resultados 
dos negócios; subsidiar o processo de planejamento; induzir os gestores das 
unidades à otimização dos resultados; assegurar que os sistemas de apoio à decisão 
gerem informações adequadas aos usuários; assegurar a padronização e a 
homogeneização de instrumentos e informações em todos os âmbitos e níveis de 
avaliação da organização. 

 
Segundo Mosimann e Fisch (1999), os objetivos da controladoria estão voltados para 

garantir informações adequadas ao processo decisório, colaborar com os gestores em seus 

esforços de obtenção da eficácia de suas áreas e assegurar a eficácia empresarial sob aspectos 

econômicos, por meio da coordenação dos esforços dos gestores das áreas. 
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Conforme Nakagawa et al. (2002, p. 243), a controladoria contribui para o contínuo 

aperfeiçoamento dos processos internos de negócios, buscando a otimização do potencial de 

lucro, mediante a eliminação de todas as atividades que não adicionam valor aos clientes e 

acionistas. 

Borinelli (2006) associa os objetivos e a missão da controladoria, conforme 

demonstrado na Figura 2. 

 

MISSÃO OBJETIVOS
� �

Subsidiar o processo de gestão

Garantir informações adequadas ao processo decisório

Monitorar os efeitos das decisões

Colaborar para obtenção da eficácia das áreas

Administrar as sinergias existentes entre as áreas

� Zelar pelo bom desempenho da organização

Viabilizar a gestão econômica

Criar condições para se exercer o controle

Desenvolver relações com agentes de mercado

Zelar pela sobrevivência e 
continuidade da organização

Promover, coordenar e integrar os 
esforços das partes que formam o 

todo organizacional

Assegurar a eficácia e otimização 
do resultado econômico da 

organização

Contribuir para o contínuo aperfeiçoamento de 
processos internos

Figura 2 – Associação dos objetivos e da missão da controladoria 
Fonte: Borinelli (2006, p. 208). 

 

Observa-se que a missão da controladoria está atrelada aos objetivos da organização, 

de modo que, dependendo da forma de como ela esteja materializada, maior poderá ser sua 

colaboração com os processos. 

 

2.2.2 Estrutura organizacional e funções da controladoria 

 

Para entender a estrutura da controladoria, primeiramente faz necessário entender à 

quem ela poderá estar subordinada numa organização. Borinelli (2006) menciona que ela está 

ligada diretamente à alta administração da organização. Segundo o autor, há quatro 

possibilidades de subordinação para esse órgão: Presidência; Vice-Presidência de Finanças; 

Vice-Presidência Administrativa e Financeira; ou, Conselho de Administração. 

Oliveira (2000, p. 148), explica que as unidades organizacionais são classificadas em 

linha e assessoria, sendo que “as de linha têm ação de comando, enquanto as unidades 
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organizacionais de assessoria não têm ação de comando, pois apenas aconselham as unidades 

de linha no desempenho de suas atividades”. 

Na operacionalização da controladoria, ela pode tanto exercer autoridade de linha ou 

ser um órgão de staff. Em se tratando de subordinação da controladoria e sua estrutura 

organizacional, “entende-se que a unidade organizacional controladoria deve funcionar como 

órgão de linha, fazendo acontecer o processo de gestão e de tomada de decisão juntamente 

com os demais órgãos e funções da organização” (BORINELLI, 2006, p. 217). O autor 

acrescenta ainda que, para isso, “deve estar subordinada diretamente à Presidência”. 

Com relação à função da controladoria, Kanitz (1976, p. IX) afirma que a ela “avalia e 

controla o desempenho das diversas divisões da empresa”. Borinelli (2006) apresenta funções 

típicas e suas respectivas atividades, por meio das quais a área do conhecimento controladoria 

se materializa no ambiente organizacional, conforme demonstrado no Quadro 2.  

 

Funções Atividades 

Contábil Desenvolvimento da Contabilidade Societária, ou seja, gerenciar as atividades de 
contabilidade, implementar e manter todos os registros contábeis, elaborar as 
demonstrações contábeis, atender aos agentes de mercado em suas demandas 
informacionais, proceder à análise interpretativa das demonstrações contábeis e 
desenvolver políticas e procedimentos contábeis e de controle. 

Gerencial-
estratégica 

Prover informações de natureza contábil, patrimonial, econômica, financeira e não-
financeira ao processo de gestão como um todo, para que os gestores possam estar 
devidamente subsidiados em suas tomadas de decisões gerenciais e estratégicas, como 
também coordenar os esforços dos gestores para que se obtenha sinergia no processo 
de alcance dos objetivos empresariais. Incluem as seguintes atividades: coordenar, 
assessorar e consolidar os processos de elaboração dos planos empresariais, orçamento 
e previsões; criar condições para a realização do controle, através do acompanhamento 
dos planos e das decisões tomadas; auxiliar na definição de métodos e processos para 
medição do desempenho das áreas organizacionais, assim como dos gestores; auxiliar 
na definição e gestão de preços de transferência gerenciais; realizar estudos sobre 
análise de viabilidade econômica de projetos de investimento; realizar estudos 
especiais de natureza contábil-econômica; desenvolver condições para a realização da 
gestão econômica e proceder à avaliação econômica. 

Custos Registrar, mensurar, controlar, analisar e avaliar os custos da organização, incluindo 
análises gerenciais e estratégicas referentes à viabilidade de lançamentos de produtos e 
serviços, resultados de produtos e serviços, de linhas de negócios e de clientes. 

Tributária Compreende as atividades relativas à Contabilidade Tributária (ou Fiscal), ou seja, 
atender às obrigações legais, fiscais e acessórias previstas em leis e normas tributárias, 
o que significa registrar, apurar e controlar impostos, tributos e contribuições, bem 
como elaborar o Planejamento Tributário da organização. 

Proteção e controle 
dos ativos 

Prover proteção aos ativos, como, por exemplo, selecionar, analisar e contratar opções 
de seguros, além de controlá-los. Envolve ainda as atividades de registrar e controlar 
todos os bens da organização. 

Controle interno Compreende as atividades referentes ao estabelecimento e monitoramento do sistema 
de controles internos, destinado a proteger o patrimônio organizacional e salvaguardar 
os interesses da entidade. 

Controle de riscos Compreende as atividades de identificar, mensurar, analisar, avaliar, divulgar e 
controlar os diversos riscos envolvidos no negócio, bem como seus possíveis efeitos. 
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Gestão da 
informação 

Conceber modelos de informações e gerenciar as informações contábeis, patrimoniais, 
de custos, gerenciais e estratégicas. Cabe ressaltar que essa função não inclui as 
atividades relativas a gerir a tecnologia e infra-estrutura de tais sistemas, mas tão 
somente aquelas identificadas com os aspectos conceituais das informações. Desse 
ponto de vista, fazem parte das atividades de Controladoria desenvolver, implementar e 
gerir os sistemas de informações, no que tange às informações contábeis, econômicas, 
financeiras e patrimoniais, estando fora do escopo de suas funções a preocupação com 
o gerenciamento da tecnologia e infra-estrutura dos sistemas. 

Auditoria Compreende um conjunto de atividades que se utiliza de procedimentos de exames e 
verificação documental e de sistemas, com vistas a cumprir os seguintes propósitos: 
revisar, examinar, testar, avaliar e monitorar a estrutura dos sistemas de controles 
internos, a fim de verificar seu grau de adequação, eficiência e eficácia; verificar se os 
procedimentos, rotinas e políticas internos estão sendo efetivamente seguidos; verificar 
se os processos organizacionais estão sendo executados corretamente; verificar se as 
transações realizadas estão refletidas corretamente nos registros contábeis; verificar a 
acurácia dos relatórios contábeis, econômicos e financeiros para constatar se refletem a 
realidade da entidade. 

Tesouraria Atividades relativas a controles de contas a pagar e a receber. 

Quadro 2 – Funções e atividades de controladoria 
Fonte: adaptado de Borinelli (2006, p. 135-184). 

 

As várias funções e atividades da controladoria possibilitam uma visão e controle 

sistêmico da organização, no sentido de avaliar e controlar o desempenho, pois contemplam 

desde a contabilidade, que compreende o processo operacional de registro dos dados, análise 

gerencial, custos e gestão tributária, até os controles internos e de riscos, proteção dos ativos, 

gestão da informação, auditoria e tesouraria, possibilitando maior eficácia na gestão 

organizacional. 

As funções e atividades anteriormente apresentadas, para serem realizadas, precisam 

de artefatos de controladoria, que segundo Borinelli (2006, p. 185) tem “papel fundamental, 

uma vez que eles são os mecanismos que vão ajudar a área do conhecimento a se materializar 

nas organizações”.  

 

2.2.3 Artefatos da controladoria 

 

A expressão artefato pode ser compreendida como “atividades, ferramentas, 

instrumentos, filosofias de gestão, filosofias de produção, modelos de gestão e sistemas que 

possam ser utilizados pelos profissionais da contabilidade gerencial no exercício de suas 

funções” (SOUTES, 2006, p. 9). 

De acordo com Oliveira e Beuren (2008), os artefatos de controladoria “são 

fundamentais para que o gestor possa planejar uma ação dentro da organização, colocá-la em 
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prática, acompanhar o processo e medir os resultados alcançados”. O Quadro 3 apresenta o 

agrupamento desses artefatos em blocos. 

 

Artefatos de Contabilidade Gerencial e Controladoria 

Métodos, critérios e sistemas de 
custeio 

Métodos de mensuração e 
avaliação, e medidas de 

desempenho 
Filosofias e modelos de gestão 

- Custeio por Absorção 
- Custeio Baseado em 
Atividades 
- Custeio Pleno ou Integral 
- Custeio Variável 
- Custeio Direto 
- Custo Padrão 
- Custo de Reposição 
- Custeio Meta 
- Custeio do Ciclo de Vida 
- Total Cost of Ownership 

- Preços de transferência 
- Moeda constante 
- Valor presente 
- Retorno sobre o Investimento 
- Retorno sobre o Patrimônio 
Líquido 
- Benchmarking 
- Economic Value Added (EVA) 
- Market Value Added (MVA) 

- Planejamento (Estratégico e 
Operacional) 
- Orçamento 
- Simulação 
- Beyond Budgeting 
- Contabilidade por 
Responsabilidade 
- Kaizen 
- Just in Time (JIT) 
- Teoria das Restrições 
- Gestão Baseada em Atividades 
- Gecon (Modelo de Gestão 
Econômica) 
- Balanced Scorecard (BSC) 
- Gestão Baseada em Valor 
(VBM) 
- Gestão de Custos 
Interorganizacionais 
- Análise de Cadeia de Valor 
- Planejamento Tributário 
- Mapa de Gestão de Riscos 

Quadro 3 – Blocos de classificação dos artefatos de controladoria 
Fonte: adaptado de Borinelli (2006). 

 

Borinelli (2006) explica que esses artefatos foram definidos nas pesquisas realizadas 

por Frezatti (2006) e Soutes (2006), que levantaram os artefatos mais utilizados pelas 

organizações por eles pesquisadas. Destaca que a segregação em grupos foi a mesma utilizada 

por Soutes (2006), exceto Gestão de Custos Interorganizacionais, Análise de Cadeia de Valor, 

Planejamento Tributário, Mapa de Gestão de Riscos, que não foram considerados por Soutes 

(2006). Porém, devido a importância destes artefatos, Borinelli (2006) incluiu e classificou-os 

como Filosofias e Modelos de Gestão, por serem também, como os demais artefatos 

relacionados, utilizados no desempenho das funções de Controladoria. 

Ressalta-se que os artefatos de controladoria apontados em cada bloco não são 

exaustivos. Do mesmo modo, a formação desses blocos e os artefatos que os constituem não é 

uma abordagem consagrada na literatura. Portanto, devem ser considerados como elementos 

que ilustram possibilidade de implantação de controles de gestão em organizações 

(OLIVEIRA; BEUREN, 2008). 
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Compreende-se que a utilização dos procedimentos estabelecidos pela controladoria, 

envolvendo normas e regras que abrangem todas as áreas da organização, pode viabilizar e 

proporcionar maior eficácia no processo institucional. 

 

2.3 TEORIA INSTITUCIONAL 

 

 Até o final da década de 40, os sociólogos americanos não reconheciam as 

organizações como um fenômeno social distinto. Estas se apresentavam como aspectos de 

problemas sociais gerais, tais como desigualdade social, relações intercomunitárias, desvio 

social, entre outros. Somente a partir de então, estudos das inter-relações entre elementos 

estruturais estabeleceram as bases para uma linha geral de pesquisa sociológica sobre 

organizações. Considerava-se que a estrutura formal refletia os esforços racionais dos 

decisores no sentido de maximizar a eficiência, assegurando-se coordenação e controle de 

atividades de trabalho (TOLBERT; ZUCKER, 1999). 

A partir da publicação do clássico artigo de Meyer e Rowan, em 1977, proliferaram 

análises organizacionais baseadas em uma perspectiva institucional (TOLBERT; ZUCKER, 

1999). Tolbert e Zucker (1999) tratam da contribuição da teoria institucional para a área de 

estudos organizacionais, visando o entendimento do processo de construção e reconstrução 

dos arranjos estruturais em organizações. 

Boff, Beuren e Guerreiro (2008), à luz da teoria institucional, entendem que há uma 

reciprocidade mútua do comportamento entre os indivíduos por meio da interação da 

convivência, caracterizando-se em normas e regras de comportamento. Porém, tais normas e 

regras de comportamento precisam estar de acordo com o funcionamento considerado eficaz 

por determinada organização.  

Machado-da-Silva e Gonçalves (1999, p. 220) citam que a teoria institucional é 

resultado da convergência teórica originada, principalmente, da sociologia, da ciência política 

e da economia, “que busca incorporar em suas proposições a idéia de instituições e de padrões 

de comportamento, de normas e de valores, de crenças e de pressupostos, nos quais se 

encontram imersos indivíduos, grupos e organizações”. 

Pelo exposto, percebe-se que os conceitos da teoria institucional são peças-chave no 

processo de institucionalização dos hábitos e rotinas nas organizações, pois estas são 

compostas por indivíduos com determinados comportamentos que, de maneira geral, passam a 

fazer parte do comportamento da organização. 
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Apresentam-se na sequência, os três enfoques da teoria institucional, a conceituação 

de hábitos e rotinas no processo institucional, a teoria institucional sob a ótica da OIE na 

instituição de hábitos e rotinas, o processo de institucionalização de hábitos e rotinas e o 

isomorfismo sob a perspectiva da NIS. 

 

2.3.1 Os três enfoques da teoria institucional 

  

 Segundo Machado-da-Silva, Fonseca e Crubellate (2005, p. 10), a emergência e o 

desenvolvimento da teoria institucional nas ciências sociais, notadamente na sociologia, na 

ciência política e na economia, remotam ao século dezenove, porém, “a proliferação de 

discussões acadêmicas e de pesquisas sobre a teoria institucional é fenômeno relativamente 

recente”.   

Fonseca e Machado-da-Silva (2002) observam que os partidários da abordagem 

institucional consideram que o comportamento individual é modelado por padrões criados e 

compartilhados na interação, mas incorporados na forma de normas e regras objetivas, 

cristalizadas na sociedade como concepções legitimadas sobre a maneira mais eficaz de 

funcionamento das organizações. 

De acordo com Guerreiro et al. (2005), o interesse pela teoria institucional nas ciências 

sociais tem aumentado e três enfoques dessa teoria podem ser observados também na 

literatura contábil: Nova Sociologia Institucional (NIS - New Institutional Sociology); Nova 

Economia Institucional (NIE – New Institutional Economics); e, Velha Economia Institucional 

(OIE – Old Institutional Economics). Segundo os autores, “embora essas teorias tenham 

diferentes origens e raízes filosóficas diversas, elas compartilham um interesse comum pelos 

temas instituição e mudança institucional”  (GUERREIRO et al., 2005, p. 97) [Grifo dos 

autores]. 

 Na NIS, as organizações são configuradas dentro de uma grande rede de 

relacionamentos inter-organizacionais e sistemas culturais. O ambiente institucional não 

apenas influencia o relacionamento das organizações com o mercado, mas também suas 

crenças, normas e tradições. Além do mais, o ambiente institucional é caracterizado pela 

elaboração de regras, práticas, símbolos, crenças e requerimentos normativos aos quais 

indivíduos e organizações precisam se conformar para receber apoio e legitimidade (MEYER 

e ROWAN, 1977; ZUCKER, 1987; DIMAGGIO e POWELL, 2005). 

 O tema geral da perspectiva da NIS considera que, para assegurar a sua sobrevivência, 

a organização precisa conformar-se às normas sociais de comportamento aceitável, além de 
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atingir níveis de eficiência produtiva. Assim, a institucionalização refere-se a um processo 

adaptativo pelo qual as expectativas sociais, da forma mais apropriada de se organizar e de se 

comportar, levam em conta determinadas regras vigentes (COVALESKI; DIRSMITH; 

SAMUEL, 1996). 

 Sob a ótica da NIE, as instituições são vistas como as regras do jogo de uma 

sociedade, formadas por regras formais (leis e regras sociais) e por restrições informais 

(convenções e normas de comportamento) (NORTH, 1992). 

 A NIE abandona o pressuposto neoclássico da maximização da utilidade pelos 

indivíduos (GROENEWEGEN, 2004). Porém, ela não rompe completamente com a teoria 

econômica neoclássica, “desenvolvida por economistas para ajudá-los a prever 

comportamentos, efetuar estudos e análises no âmbito da indústria e do mercado como um 

todo” (GUERREIRO et al., 2005). Ankarloo e Palermo (2004, p. 413) observam que “[...] a 

nova economia institucional explica instituições capitalistas utilizando o ferramental 

neoclássico. Esse método consiste em introduzir instituições de fora do mercado como 

solução para as falhas de mercado”. Assim, e de acordo com Guerreiro et al. (2005, p. 98): 

A NIE foca o ambiente institucional como um conjunto de regras sociais, legais e 
políticas que estabelecem as bases para a produção, a troca e a distribuição. O 
ambiente institucional é caracterizado como um elemento central para o 
entendimento da evolução de uma indústria e da estratégia das empresas nele 
inseridas. O ambiente institucional exerce uma grande influência no comportamento 
das organizações econômicas. Essas podem ser consideradas como grupos de 
indivíduos envolvidos por um propósito comum de alcançar seus objetivos por meio 
das transações com o mercado. 
 

 Para North (1990), as instituições possuem um conceito amplo e correspondem a 

normas implícitas ou explícitas que regulam as decisões de indivíduos e que limitam suas 

escolhas voluntariamente ou involuntariamente. As instituições definem e limitam as escolhas 

das pessoas, afetando o modo como elas utilizam recursos, fornecendo uma infra-estrutura 

diária. Portanto, a abordagem institucional de North (1990) estabelece que as crenças, 

objetivos, e as ações dos indivíduos e dos grupos são influenciadas fortemente por várias 

instituições ambientais. North (1992) observa que instituições são formadas para reduzir a 

incerteza nas trocas humanas e que, junto com a tecnologia, elas determinam os custos das 

transações. 

 Segundo Machado-da-Silva e Fonseca (1993), a evolução na teoria institucional de 

base sociológica, do velho para o novo institucionalismo, ocorre com certos cuidados, pois 

muito do velho está incorporado no novo. A abordagem sociológica tende a definir 
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institucionalização no sentido de conformidade e legitimidade, mudança e manutenção de 

padrões culturais. 

 Analisando a teoria institucional segundo a ótica da OIE, “a instituição é o principal 

objeto de análise e não mais o comportamento racional e maximizador dos indivíduos 

tomadores de decisões. Assim, a conceituação de instituição é relevante, embora não exista 

uma definição simples e amplamente aceita” (GUERREIRO, et al., 2005, p. 99). 

 No âmbito da OIE, Scapens (1994) menciona que a primeira definição de instituição 

foi dada por Veblen em 1919: “um determinado modo de pensar comum para um conjunto de 

pessoas”.  Para Burns (2000), a idéia de instituição mais aplicada à OIE foi dada por Walton 

Hamilton em 1932, a qual considera instituição como uma forma de pensar ou agir de algo 

que prevalece, permanece e que está inserido nos hábitos de um grupo ou nos costumes de um 

povo. Essa definição traz à tona o caráter social e cultural, e enfatiza a importância do 

comportamento habitual. 

Nesse estudo, particulariza-se a abordagem da teoria institucional sob a ótica da velha 

economia institucional (OIE) e da nova sociologia institucional (NIS). Nas abordagens da 

OIE, focaliza-se a institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria e da NIS a 

identificação de isomorfismo no processo institucional. Assim, antes de tratar de forma mais 

detalhada as abordagens dessas correntes, apresentam-se os conceitos de hábitos e rotinas, no 

âmbito do processo institucional. 

 

2.3.2 Conceituação de hábitos e rotinas no processo institucional 

 

A compreensão do processo institucional dá-se a partir dos conceitos relacionados a 

hábitos e rotinas. Assim, hábitos, de acordo com Quellette e Wood (1998), “são tendências 

para a repetição de respostas, dado um contexto estável e facilitador”. E as “rotinas 

representam formas de pensar e de agir que são habitualmente adotadas por um grupo de 

indivíduos de forma inquestionável, são os componentes das instituições” (GUERREIRO et 

al., 1995, p. 99). 

Instituições e hábitos, conforme Guerreiro, Frezatti e Casado (2004), estão conectados 

pelo conceito de rotina. Barley e Tolbert (1997, p. 96) explicam que “as instituições são 

regras compartilhadas e tipificações que identificam categorias de atores sociais e suas 

atividades próprias como rotinas”. Hábito engaja formas de ação anteriormente adotadas ou 

adquiridas, é a tendência para a repetição de respostas (BECKER; LAZARIC, 2004). Ainda, 

conceituam rotinas como hábitos formalizados e incorporados ao comportamento, fortalecidos 
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pelo processo de repetição para o atendimento de regras, podendo tornar-se práticas 

inquestionáveis e serem compreendidas como padrões de atividade. 

Verifica-se que há uma estreita relação entre hábitos e rotinas, seja na esfera individual 

ou coletiva. Assim, de acordo com Boff, Beuren e Guerreiro (2008, p. 159), “pela repetição 

sucessiva de um determinado uso, costume, institui-se um hábito. A rotina, por sua vez, pode 

ser considerada a mantenedora de tais hábitos, visto que sem eles, a rotina não se 

institucionalizaria”. 

Becker e Lazaric (2004, p. 3) advertem que existem diferentes possibilidades para 

conceituar regras e rotinas, mas, utilizam o que consideram mais completo: “rotinas, são 

compreendidas como padrões de atividade, podem ser entendidas também como regularidades 

cognitivas ou padrões cognitivos”. Neste raciocínio, “rotinas são entendidas como regras que 

com o tempo conduzem à prática”.  

De acordo com Scott (2001, p. 3), “instituições são hábitos estabelecidos do pensar 

comum generalizado pelas pessoas”. Scapens (1994, p. 306) reporta que “uma instituição é 

um modo de pensar ou agir predominante e que está inculcado nos hábitos de um grupo ou 

nos costumes de um povo”. 

Verifica-se que os hábitos estão conectados ao conceito de rotina, que são os hábitos 

formalizados e incorporados à cultura e ao comportamento organizacional, orientados por 

regras, tornando as práticas inquestionáveis. Esse processo viabiliza a padronização de 

métodos, que resulta na institucionalização de hábitos e rotinas. 

 

2.3.3 A teoria institucional sob a ótica da OIE na instituição de hábitos e rotinas 

 

 De acordo com Scapens (1994), o conjunto de idéias contidas na Velha Economia 

Institucional (OIE) estrutura um arcabouço intelectual mais adequado para o entendimento 

dos sistemas de contabilidade gerencial do que a estrutura conceitual do modelo neoclássico. 

Segundo o autor, a abordagem institucional não deve ser considerada nem a única, nem a 

melhor abordagem, porém se apresenta como uma estrutura válida para o entendimento das 

práticas contábeis gerenciais como rotinas institucionalizadas e para explorar a interação entre 

a contabilidade gerencial e outras instituições sociais. 

 Burns (2000) afirma que a teoria institucional que fundamenta estudos analíticos de 

mudanças nas rotinas dos sistemas de contabilidade gerencial é a velha economia institucional 

(OIE) e não deve ser confundida com a denominada nova sociologia institucional (NIS). 
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 Burns e Scapens (2000) utilizam os conceitos de hábitos, rotinas e instituições para 

sugerir como as práticas contábeis podem se tornar rotinizadas e através do tempo começar a 

fazer parte do conjunto das pressuposições e crenças inquestionáveis da organização (taken 

for granted). Pressuposições e crenças profundamente instaladas no grupo social e aceitas de 

forma automática, de forma que as pessoas nem cogitam indagar sobre elas.  

Práticas contábeis e rotinas emergentes podem ser caracterizadas como 

institucionalizadas quando elas se tornam amplamente aceitas na organização e quando elas se 

tornam formas inquestionáveis de controle gerencial. Não se pode afirmar que toda a 

contabilidade se torna rotinizada e institucionalizada, porém existe um forte potencial para 

que isso ocorra. Dessa forma, a contabilidade gerencial como uma instituição corresponde a 

um conjunto de rotinas institucionalizadas e aceitas na organização, devendo-se observar que 

a contabilidade gerencial tanto é moldada quanto impacta outras instituições no âmbito da 

organização (BURNS; SCAPENS, 2000). 

 De acordo com Guerreiro e Pereira (2005, p. 4), de forma geral, o sistema de 

contabilidade gerencial pode ser visto como uma importante rotina no âmbito das 

organizações ou, ainda, a contabilidade gerencial pode ser enfocada como um conjunto 

fortemente estruturado de rotinas, pois: 

Os orçamentos são elaborados, a performance monitorada e relatórios produzidos de 
um modo regular e rotineiro através de regras e procedimentos claramente 
especificados. A contabilidade gerencial estabelece uma estrutura fundamental para 
que os eventos econômicos sejam apresentados e representados para os membros da 
organização. A performance organizacional é reportada tanto internamente como 
externamente de acordo com regras e convenções. Os eventos econômicos não falam 
por si mesmos; as atividades organizacionais são vistas pelas pessoas de acordo com 
a lógica da mensuração contábil. 

 
 A instituição diz respeito a uma forma e coerência social impostas sobre uma atividade 

humana, por meio da produção e reprodução de hábitos estabelecidos de pensamento e ação 

(BURNS; SCAPENS, 2000). Guerreiro et al. (2005, p. 99) asseveram que: 

As idéias de hábitos e instituições estão conectadas com o conceito de rotina. A 
caracterização de hábitos envolve uma pré-disposição ou tendência para se engajar 
em formas de ação anteriormente adotadas ou adquiridas. É importante observar que 
a existência de hábitos não exclui a idéia da intencionalidade do comportamento 
individual, e não significa que hábitos não possam ser modificados.  Embora hábitos 
estejam na esfera pessoal, as rotinas podem envolver um grupo de pessoas, e assim 
as rotinas se tornam os principais componentes das instituições. Em outras palavras, 
as rotinas são hábitos formalizados e institucionalizados que incorporam 
comportamentos baseados em regras. 
 

 A Figura 3 apresenta como as idéias de hábitos e instituições estão ligadas pelo 

conceito de rotina. 
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Dimensão institucional 

                    Hábitos                   ����                       Rotinas                 ���� Instituições 

� � � 

- Caracterizam-se como 
predisposição ou tendência para 
se engajar em formas de ação 
previamente adotadas ou 
adquiridas. 

- Estão na esfera individual e 
refletem no relacionamento 
social. 

- São inconscientes. 
- Não excluem a idéia da 

intencionalidade e do 
comportamento individual. 

- São difíceis de mudar. 
- São pressuposições básicas 

compartilhadas e aceitas de 
forma inquestionável. 

- São os principais componentes 
das instituições. 

- Fazem a conexão entre os 
hábitos e as instituições. 

- São hábitos formalizados. 
- Envolvem um grupo definido de 

pessoas. 
- Incorporam comportamentos e 

procedimentos orientados por 
regras. 

- São fortalecidas pelo processo de 
repetição de ações para 
atendimento às regras. 

- Forma de pensar e de agir 
habitualmente adotada de forma 
inquestionável. 

- São estruturadas com base nas 
rotinas. 

- Caracterizam-se como algo que 
prevalece e permanece. 

- Materializam formas de pensar 
e agir comuns a um grupo de 
pessoas. 

- Dão sentido social às pessoas e 
permitem a sua integração no 
grupo. 

- São produtos naturais das 
necessidades e pressões sociais.  

- São materializadas nas formas 
de artefatos concretos nas 
organizações. 

Figura 3 – Dimensão institucional 
Fonte: Guerreiro e Pereira (2005, p. 3). 
 

Para Guerreiro e Pereira (2005), as rotinas são hábitos formalizados e 

institucionalizados, incorporando comportamentos orientados por regras, sendo que as rotinas 

se fortalecem pelo processo de repetição de ações para o atendimento das regras. 

Nesse contexto, o ponto central sobre o qual repousa a teoria institucional é a idéia de 

hábitos de um grupo de pessoas. A instituição é estruturada a partir de rotinas, as rotinas 

dependem de hábitos. Os hábitos caracterizam-se como uma tendência para se engajar em 

formas de ação anteriormente adotadas. Formalizados e institucionalizados, os hábitos 

formam as rotinas que, por sua vez, moldam as instituições (GUERREIRO; FREZATTI; 

CASADO, 2006). 

Pelo exposto, depreende-se que os conceitos da abordagem da teoria institucional sob 

a ótica da OIE são essenciais no processo de institucionalização dos hábitos e rotinas nas 

organizações. Nesse processo, as normas e regras precisam estar em conformidade com os 

modos de pensar e atuar dos agentes da organização, tendo em vista que a empresa como um 

sistema, é composta por indivíduos de comportamentos distintos, os quais são os principais 

responsáveis pelo processo de reprodução das normas e regras até torná-las rotinas nas 

organizações. 
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2.3.4 O processo de institucionalização de hábitos e rotinas  

 

Institucionalização, no entender de Zucker (1991), é, por um lado, um processo pelo 

qual atores individuais transmitem o que é socialmente definido como real e, por outro lado, 

uma variável que exprime o quanto uma ação pode ser tida como certa (taken for granted) em 

uma determinada realidade social. 

Esman e Blaise (1966) entendem institucionalização como um fenômeno de mudança 

social, cujo processo, dentro de uma visão organizacional, compreende variáveis internas e 

externas. Machado-da-Silva e Gonçalves (1999) asseveram que o processo de 

institucionalização recebe influência das condições de dependência e de incerteza do ambiente 

com o qual a organização se depara. 

A idéia de instituição mais aplicada na OIE considera instituição como uma forma de 

pensar ou agir de algo que prevalece, permanece e que está inserida nos hábitos de um grupo 

ou nos costumes de um povo (BURNS, 2000). A instituição diz respeito a uma forma e 

coerência social impostas sobre uma atividade humana, por meio da produção e reprodução 

de “hábitos estabelecidos de pensamento e ação” (BURNS; SCAPENS, 2000, p. 6). 

Segundo Burns e Scapens (2000, p. 6), “as regras são os meios formais reconhecidos 

pelos quais as coisas são feitas”. Scapens (1994) observa que as regras são necessárias para 

coordenar e dar coerência às ações de um grupo de pessoas, pois por meio da repetição do 

processo de atendimento às regras, o comportamento se torna programático.  

Para Burns e Scapens (2000), a contabilidade gerencial sob a ótica de rotina diz 

respeito ao conjunto de técnicas e procedimentos efetivamente utilizado. Práticas contábeis e 

rotinas emergentes podem ser caracterizadas como institucionalizadas quando elas se tornam 

amplamente aceitas na organização e quando elas se tornam formas de controle gerencial 

inquestionáveis. Não se pode afirmar que toda a contabilidade torna-se rotinizada e 

institucionalizada, porém existe um forte potencial para que isso ocorra.  

Percebe-se então que controladoria como uma instituição é um conjunto de rotinas 

institucionalizadas e aceitas na organização, devendo-se observar que a controladoria tanto é 

moldada quanto impacta outras instituições no âmbito da organização. 

De acordo com Scapens (1994), num mundo complexo e de incertezas, hábitos e 

rotinas são úteis, já que é praticamente impossível para um indivíduo efetuar escolhas de 

alternativas na forma proposta pelo modelo econômico racional. Muito embora as empresas 

tenham o objetivo de lucro e os gestores tenham consciência e responsabilidade por buscar os 
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melhores resultados para desempenhar o seu papel no dia a dia, os gestores precisam conhecer 

quais rotinas executar e quando. Essas dão coesão ao sistema empresa.  

Conforme Guerreiro et al. (2005, p. 99-100), as principais características de uma 

instituição são: 

a) caráter coletivo - as instituições são estruturadas por meio de rotinas definidas por 

pensamentos e hábitos formalizados e aceitos por pessoas de um determinado grupo 

social; 

b) caráter de dar significado ao comportamento organizacional - as instituições 

permitem aos indivíduos e grupos dentro da organização dar significado às suas 

atividades do dia a dia; 

c) caráter objetivo - as instituições definem padrões de comportamento que são 

esperados de um determinado grupo social; 

d) caráter normativo - as instituições geralmente espelham regras estabelecidas para a 

organização, porém isso nem sempre ocorre. Existem regras que não são aceitas 

pelo grupo social; 

e) caráter de não questionamento - os membros do grupo aceitam a instituição de 

forma inquestionável; 

f) caráter repetitivo - a instituição implica em hábito, rotina e, portanto, em repetição 

de ações; 

g) caráter de estabilidade - o período de tempo em que perduram as instituições é 

bastante variável. Existem instituições que possuem uma vida curta e outras, uma 

vida mais longa. Porém todas têm um certo período de tempo em que são 

prevalecentes e, durante esse período de tempo, existe estabilidade; e, 

h) caráter de orientar ações - quanto mais ampla e profundamente uma instituição é 

aceita, mais provável é sua influência no sentido de direcionar ações e resistir a 

mudanças. 

Guerreiro et al. (2005, p. 99) destacam que “a caracterização de hábitos envolve uma 

pré-disposição ou tendência para se engajar em formas de ação anteriormente adotadas ou 

adquiridas”. Salientam ainda que, “embora hábitos estejam na esfera pessoal, as rotinas 

podem envolver um grupo de pessoas, e assim as rotinas se tornam os principais componentes 

das instituições”. Logo, “as rotinas são hábitos formalizados e institucionalizados que 

incorporam comportamentos baseados em regras”. 

As regras são necessárias para coordenar e dar coerência às ações de um grupo de 

pessoas, segundo Scapens (1994), pois por meio da repetição do processo de atendimento às 
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regras, o comportamento se torna programático. Assim, subentende-se que, quando as ações 

de determinado grupo são programadas, as regras são necessárias, visto que elas 

proporcionam coordenação das atividades, instituindo-se assim a rotina de tal grupo.  

Para Tolbert e Zucker (1999), o processo de institucionalização de normas é 

constituído de etapas sequenciais, que as autoras definem como: 

a) habitualização - processo pelo qual alguns estímulos formam uma base empírica, 

tornando-se habituais em virtude de apresentar menos desgaste de recursos. Nesse 

momento, a norma pode adquirir significados próprios e, consequentemente, 

impessoalidade; 

b) objetificação - momento em que a norma passa a ser generalizada pelo seu significado 

intrínseco à estrutura normativa, difundindo-a entre todos os membros que fazem parte 

da organização; e 

c) sedimentação - momento em que a norma está totalmente sedimentada e, 

consequentemente, institucionalizada na organização. 

Percebe-se que hábitos, rotinas e práticas, quando institucionalizados, passam a ser 

elementos da cultura organizacional. De acordo com Kostova (1998), práticas refletem os 

modos estabelecidos de administrar as funções organizacionais. Elas refletem o conhecimento 

compartilhado e competência da organização. São valores introduzidos e possuem significado 

para os membros da organização que vão além de eficiência técnica. Elas tendem a ser 

externa e internamente legitimadas, aceitas e aprovadas pelo ambiente externo legitimado e 

empregadas como o modo de fazer certas tarefas. 

Boff, Beuren e Guerreiro (2008) asseveram que as crenças, valores, hábitos, rotinas, 

práticas, normas e regras, aceitas pelos indivíduos e institucionalizadas na estrutura 

organizacional, são características que definem a cultura da organização. E mesmo que a 

controladoria faça parte da organização, também apresenta, direta ou indiretamente, uma 

cultura organizacional própria.  

De acordo com o modelo de Burns e Scapens (2000), são quatro as etapas que formam 

os momentos do processo institucional, conforme demonstra a Figura 4. 
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1ª etapa 4ª etapa

CODIFICAÇÃO �   ��   ��   ��   � INSTITUCIONALIZAÇÃO

2ª etapa REGRAS E ROTINAS 3ª etapa

INCORPORAÇÃO    �   �   �   � REPETIÇÃO

 
Figura 4 – Etapas do processo institucional 
Fonte: adaptado de Burns e Scapens (2000). 

 

A primeira etapa consiste em codificar os princípios institucionais em regras e rotinas. 

A segunda etapa, por meio das ações e interações dos envolvidos no processo, promove a 

incorporação das regras e rotinas. Na terceira etapa, o comportamento repetitivo dos atores 

provoca a repetição de regras e rotinas, e, na quarta etapa, essas regras e rotinas se tornam 

institucionalizadas, constituindo novos elementos do campo institucional (BURNS; 

SCAPENS, 2000). 

Burns e Scapens (2000) discutem sobre as práticas de contabilidade e de administração 

que podem ser consideradas como rotinas, que da forma que são ordenadas e reproduzidas, 

com o tempo, podem ser institucionalizadas. E descrevem o processo institucional em dois 

campos: campo da instituição e campo da ação. 

A incorporação, conforme disposto no modelo de Burns e Scapens (2000), é o 

segundo momento do processo institucional (campo da instituição), e o primeiro momento no 

campo da ação. Assim, a reprodução de regras e rotinas, que é o terceiro momento do 

processo institucional (campo da instituição), representa o segundo momento no campo da 

ação, isto é, só acontece depois da incorporação das novas práticas. 

Entende-se que para reproduzir as práticas estabelecidas como regras e rotinas, torna-

se necessário primeiramente a aceitação de tais práticas. Uma vez aceitas, são incorporadas, e 

com a reprodução acontece a institucionalização 

Em síntese, a codificação significa a influência dos hábitos e costumes, e a definição 

das regras; a incorporação pode ser representada pelos reflexos dos hábitos e costumes na 

realização das tarefas, e pela aceitação das regras, ao considerá-las flexíveis ou fixas; a 

repetição é percebida quando as tarefas realizadas se tornam frequentes; e a 

institucionalização é visível na fixação das regras e ao segui-las rigorosamente nas tarefas 

(BURNS; SCAPENS, 2000). 
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Pelo exposto, infere-se que a institucionalização é o momento em que as regras se 

instituem como normas e evidenciam-se novos elementos institucionais, ou seja, novos 

hábitos e rotinas convertidos em práticas inquestionáveis pelos funcionários. 

A partir da institucionalização de uma prática, principalmente quando os resultados 

são satisfatórios, as empresas podem difundir essas melhores práticas, ou seja, elas podem ser 

adotadas por outras organizações sujeitas às mesmas condições, que a literatura reconhece 

como isomorfismo.  

 

2.3.5 Isomorfismo na institucionalização de hábitos e rotinas sob a ótica da NIS  

 

Hawley (1968, p. 330) descreve o isomorfismo como “um processo de restrição que 

força uma unidade em uma população a se assemelhar a outras unidades que enfrentam o 

mesmo conjunto de condições ambientais”. Segundo o autor, as características 

organizacionais são modificadas na direção de uma compatibilidade crescente com as 

características do ambiente. 

Meyer e Rowan (1992) apresentam duas explicações para o processo de isomorfismo. 

A primeira afirma que os ambientes criam uma relação de demanda recíproca com as 

organizações e aquelas que incorporam elementos estruturais isomórficos com os seus 

ambientes são capazes de melhor gerenciar tais interdependências. Sob esse ponto de vista, as 

organizações seriam unidades delimitadas dentro do ambiente. Pela segunda explicação, o 

isomorfismo ocorre porque as estruturas organizacionais refletem uma realidade socialmente 

construída. Portanto, as organizações são em grande parte condicionadas pelo ambiente 

institucional, fazendo parte dele também como instituições e não apenas numa relação de 

demanda recíproca. 

DiMaggio e Powell (2005) mencionam dois tipos de isomorfismo: o competitivo e o 

institucional. O primeiro pressupõe a racionalidade de um sistema que enfatiza a competição 

por mercados, mudanças de nicho e medidas de desempenho. Porém, segundo esses autores, o 

isomorfismo competitivo é relevante apenas para análise de ambientes caracterizados pela 

competição livre e aberta. Insuficiente, portanto, para explicar a complexidade do mundo 

organizacional moderno.  

Ao estudarem as instituições em um nível macro, Machado-da-Silva e Fonseca (1993) 

e Machado-da-Silva, Fonseca e Crubellate (2005) identificaram o fenômeno do isomorfismo 

institucional, nas práticas homogêneas e nos processos e estruturas, por intermédio de um 

processo de legitimação nas organizações, para garantir a sobrevivência. 
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Powell e DiMaggio (1991), ao defenderem que a institucionalização é um processo 

compulsório que força as unidades de uma população a assemelharem-se a outras unidades 

que enfrentam os mesmos desafios, fazem emergir o conceito de isomorfismo institucional. 

DiMaggio e Powell (2005) enfatizam que o conceito que melhor captura o processo de 

homogeneização é o isomorfismo, que abrange questões relacionadas à competição por poder 

político, legitimidade institucional e conveniência social. Para os autores, a institucionalização 

de um processo leva à homogeneização das diferentes organizações e isso as torna 

semelhantes uma as outras. 

Dimaggio e Powell (2005) registram que o ambiente é um agente de promoção da 

homogeneização organizacional, uma vez que são difundidas práticas e formas estruturais de 

organização legitimadas por determinado campo organizacional. Para Machado-da-Silva e 

Fonseca (1993), uma das razões que leva determinada organização a optar pelo isomorfismo 

em relação aos líderes do seu campo organizacional é a autodefesa diante da incerteza 

decorrente de situações aparentemente sem solução, uma vez que a semelhança facilita as 

transações interorganizacionais, favorecendo o seu funcionamento por intermédio de regras 

socialmente aceitas. 

Pelo exposto percebe-se que o isomorfismo acontece quando práticas organizacionais 

entre empresas de determinado setor são consideradas semelhantes. Para tais práticas, 

DiMaggio e Powell (2005) sugerem que o processo de isomorfismo se desenvolve por 

intermédio de três mecanismos: coercitivo, normativo e mimético. 

O isomorfismo coercitivo é o resultado de pressões formais e informais exercidas por 

uma organização sobre outra que se encontra em condição de dependência, bem como 

autoridade. Tais pressões podem ser sentidas como coerção, como persuasão, ou como um 

convite para se unirem em conluio (DIMAGGIO; POWELL, 2005). Ex.: atuação do governo 

sobre as organizações, mediante a expedição de leis, normas e exigências. 

Reportando-se ao isomorfismo normativo, DiMaggio e Powell (2005) afirmam que é 

um mecanismo diretamente originado do estabelecimento de padrões por uma determinada 

entidade profissional, com o intuito de embasar cognitivamente e conferir legitimidade à 

atividade por esta desenvolvida. Sob essa perspectiva, as universidades e associações 

profissionais são duas fontes importantes de isomorfismo. Os autores apontam que o grau de 

profissionalização é possivelmente o fator mais importante como mecanismo normativo a ser 

considerado para o entendimento das pressões normativas do ambiente. 

Quanto ao isomorfismo mimético, se processa na adoção por parte de determinada 

organização, de procedimentos e arranjos estruturais implementados por outras organizações, 
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com a finalidade de reduzir a incerteza ocasionada por problemas tecnológicos, objetivos 

conflitantes e exigências institucionais (MACHADO-DA-SILVA; FONSECA, 1996).  Para 

DiMaggio e Powell (2005), a incerteza constitui uma arma poderosa que encoraja a imitação 

de práticas que se provaram bem sucedidas em outras organizações. Para DiMaggio e Powell 

(2005), ao perceberem o sucesso de outras organizações atuantes no mesmo ramo de 

atividades, as organizações tendem a apresentar o comportamento mimético (imitação), 

processo que explica a existência de modismos no mundo dos negócios. 

Em relação ao isomorfismo mimético, Tolbert e Zucker (1999) argumentam ser mais 

fácil disseminar novas estruturas entre organizações do que criar estruturas semelhantes 

dentro de uma mesma organização. Isso se fundamenta no fato de que uma organização toma 

suas decisões após observar o comportamento de outras organizações, que funcionam como 

ambientes de pré-teste. Depois de verificar os resultados obtidos por outras organizações, uma 

organização terá menor incerteza em fazer suas escolhas. Ainda segundo as autoras, quando 

uma escolha é mais disseminada, provavelmente será considerada como uma escolha ótima. 

 Burns e Scapens (2000) explicam que os mecanismos coerção, mimetismo e 

normatização acontecem, dependendo se a fonte do isomorfismo é derivada de uma obrigação 

ou de condicionamento. Por exemplo, do desejo de imitar uma certa prática ou estrutura que é 

percebida como melhor ou de uma norma ou um padrão estabelecido com resultado 

considerado positivo. 

De acordo com Meyer e Rowan (1992), o isomorfismo não se refere a um fenômeno 

totalizante, ou mesmo unitário. Ele define uma multiplicidade de práticas, modelos e 

estruturas adotados, em maior ou menor intensidade, por determinado conjunto de 

organizações, que tende a crescer na medida em que aquelas práticas adquiram legitimidade. 

Essas práticas são calcadas em significados e interpretações compartilhadas pelos indivíduos 

na sociedade e nas organizações.  

Observa-se que o isomorfismo acontece como mecanismo de proteção e legitimidade 

das atividades das organizações, por meio da socialização das melhores práticas identificadas 

no ambiente organizacional em que as empresas estão inseridas. 

 

2.5 ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA (ADC) 

 

A Análise de Discurso Crítica (ADC) consolidou-se no início da década de 1990 

quando Teun van Dijk, Norman Fairclough, Gunter Kress, Theo Van Leeuwen e Ruth Wodak 

reuniram-se em um simpósio realizado, em janeiro de 1991, em Amsterdã (WODAK, 2003b). 
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Embora haja diferentes abordagens de análises críticas da linguagem, o expoente da 

ADC é reconhecido em Norman Fairclough, que em 1985 utilizou pela primeira vez o termo 

ADC em sua obra Critical and descriptive goals in discourse analysis. Desde então, 

Fairclough vem contribuindo para a consolidação da ADC, por meio do desenvolvimento de 

referencial teórico-metodológico para análise de textos, conforme mostra a Figura 5. 

 

Desenvolveu um 
referencial 

teóricometodológico 
para a ADC, surge a 

concepção 
tridimensional do 

discurso

Repensaram as 
noções teóricas e 
as necessidades 
metodológicas 

para o estudo do 
discurso

Ampliou suas 
discussões e 
reorganizou o 
instrumental 

teóricometodológico 
para análise de 

textos

1999 2003 2006
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Figura 5 – As contribuições de Norman Fairclough para a ADC 
Fonte: adaptado das obras do autor. 
 

A abordagem da ADC desenvolvida por Norman Fairclough é denominada de Teoria 

Social do Discurso e se baseia em uma percepção da linguagem como parte irredutível da vida 

social dialeticamente interconectada a outros elementos sociais (FAIRCLOUGH, 2003). 

Na sequência, apresenta-se a conceituação, objetivos e campo de aplicação da ADC, a 

Linguística Sistêmica Funcional (LSF) e os fatores elementares no campo do trabalho de base 

da ADC.  

 

2.5.1 Conceituação, objetivos e campo de aplicação da ADC 

 

De acordo com Fairclough (1992), a ADC é uma abordagem que abrange conceitos e 

métodos advindos da Linguística e das Ciências Sociais para a análise de textos. Tem como 

principal objetivo refletir sobre a mudança social contemporânea, sobre as mudanças globais 

de larga escala e sobre a possibilidade de práticas emancipatórias em estruturas cristalizadas 

(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999). 
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De acordo com Meyer (2003, p. 35), a ADC não deve ser considerada “como um 

método único, porém como um enfoque, isto é, como algo que adquire consistência em vários 

planos, e que, em cada um de seus planos, exige realizar certo número de seleções”.  

Na ADC, a seleção de informações não termina no início da análise, pois, à medida 

que o investigador se depara com novas informações, terá que procurar, na sua fonte de 

informações, modelos capazes de ratificar o que foi descoberto, assim o levantamento de 

dados, por parte do investigador, se torna um procedimento operativo (MEYER, 2003). 

A Análise de Discurso Crítica é, conforme Resende e Ramalho (2006, p. 97), uma 

“disciplina com amplo escopo de aplicação, constitui modelo teórico-metodológico aberto ao 

tratamento de diversas práticas na vida social”. A vida social é constituída de práticas, e a 

prática social é ação habitual da sociedade institucionalizada. As autoras acrescentam que 

“situada na interface entre a Linguística e a Ciência Social Crítica, a ADC procura estabelecer 

um quadro analítico capaz de mapear a conexão entre relações de poder e recursos 

linguísticos selecionados por pessoas ou grupos sociais”. 

Para Fairclough (2000, p. 167), a análise das práticas sociais constitui um foco 

“teoricamente coerente e metodologicamente efetivo” porque permite conectar a análise das 

estruturas sociais à análise da (inter)ação, o que busca superar a improdutiva divisão entre 

teorias da estrutura e teorias da ação. 

A ADC constitui-se num corpo teórico da linguagem que, alimentada na ciência social 

crítica, apresenta um foco mais específico nos modos como a linguagem figura na vida social, 

e um conjunto de métodos para a análise linguística de dados empíricos, entendendo o texto, 

em sentido amplo - escrito, oral, visual - como unidade mínima de análise (WODAK, 2003a). 

A denominação Análise de Discurso Crítica não deve ser entendida como uma 

oposição a outros tipos de análise que não sejam considerados críticos. Entende-se que não há 

análise que não seja crítica, mesmo porque toda prática teórica é inerentemente posicionada. 

A denominação refere-se, pois, a uma tradição teórica específica. 

 

2.5.2 Análise de Discurso Crítica (ADC) e Linguística Sistêmica Funcional (LSF) 

 

Ao analisar os discursos como sistemas abertos e ao tratá-los como multifuncionais, 

ou seja, que têm também funções sociais, além de linguísticas, a ADC, tal como proposta por 

Fairclough (2003), orienta-se linguisticamente pela Linguística Sistêmica Funcional (LSF) de 

Halliday, pois percebe os textos não só como estruturados no sistema, mas também 

potencialmente inovadores do sistema (RESENDE; RAMALHO, 2006). 
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A relação entre as funções da linguagem e a organização dos sistemas linguísticos é, 

para Halliday (1973), um traço geral da linguagem humana, pois tais sistemas são abertos à 

vida social. As abordagens funcionais da linguagem têm enfatizado seu caráter multifuncional 

e, nesse sentido, Halliday (1991) registra três macrofunções que atuam simultaneamente em 

textos: 

a) a função ideacional da linguagem - é sua função de representação da experiência, 

um modo de modelar a realidade na língua. Os enunciados remetem a eventos, 

ações, estados e outros processos da atividade humana por meio de relação 

simbólica. Essa função trata da expressão linguística do conteúdo ideacional, 

presente em todos os usos da linguagem, independente do uso que se faz da 

linguagem, os recursos ideacionais são explorados em seu potencial para expressar 

um conteúdo;  

b) a função interpessoal - refere-se ao significado da perspectiva de sua função no 

processo de interação social, da língua como ação. Essa função, que trata dos usos 

da língua para expressar relações sociais e pessoais está presente em todos os usos 

da linguagem, assim como a função ideacional; e 

c) a função textual - envolve aspectos semânticos, gramaticais, estruturais, que devem 

ser analisados no texto com vistas ao fator funcional, uma vez que a seleção de 

estruturas textuais relaciona-se a contextos sociais de interação. A gramática é o 

mecanismo linguístico que opera ligações entre as seleções significativas derivadas 

das funções linguísticas, realizando-as em estrutura unificada. 

Em seus modelos de análise de discurso, Fairclough tem-se apropriado da LSF, 

propondo expansões na teoria de acordo com seus propósitos analíticos. Em 1992, em 

Discourse and social change, Fairclough sugeriu a cisão da função interpessoal de Halliday 

em duas funções: identitária e relacional. A função identitária da linguagem “relaciona-se aos 

modos pelos quais as identidades sociais são estabelecidas no discurso”; a função relacional, 

por sua vez, refere-se a “como as relações sociais entre os participantes do discurso são 

representadas e negociadas” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 92). 

A justificativa apresentada para essa modificação na teoria relaciona-se à importância 

do discurso na constituição, reprodução, contestação e reestruturação de identidades, que não 

é captada pelas funções tal como apresentadas por Halliday, uma vez que a função de 

identidade é marginalizada “como aspecto menor da função interpessoal” (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 209). Resulta que, para Fairclough, a ênfase na construção desvela a importância da 

função identitária na linguagem, porque os modos de construção e categorização de 
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identidades em uma dada sociedade dizem respeito a seu funcionamento no que concerne às 

relações de poder, à reprodução e à mudança social. 

Embora a análise linguística em ADC baseie-se na LSF, Chouliaraki e Fairclough 

(1999, p. 139) alertam que as relações entre as duas disciplinas ainda são limitadas, tendo em 

vista o potencial do diálogo que poderiam estabelecer. 

Em Analysing discourse, Fairclough (2003) cumpre a tarefa de ampliação do diálogo 

teórico entre a ADC e a LSF. Para tanto, ele propõe uma articulação entre as macrofunções de 

Halliday e os conceitos de gênero, discurso e estilo, sugerindo, no lugar das funções da 

linguagem, três principais tipos de significado: o significado acional, o significado 

representacional e o significado identificacional. Fairclough operou essa articulação tendo 

como ponto de partida não as macrofunções tal como propostas por Halliday (as funções 

ideacional, interpessoal e textual), mas a sua própria modificação anterior da teoria, ou seja, 

as funções relacional, ideacional e identitária. 

O significado acional focaliza o texto como modo de (inter)ação em eventos sociais, 

aproxima-se da função relacional pois a ação legitima questiona relações sociais; o 

significado representacional enfatiza a representação de aspectos do mundo, físico, mental, 

social, em textos, aproximando-se da função ideacional; o significado identificacional, por sua 

vez, refere-se à construção e à negociação de identidades no discurso, relacionando-se à 

função identitária (FAIRCLOUGH 2003). 

Esses significados correspondem às principais maneiras como o discurso figura em 

práticas sociais, como modos de agir, modos de representar e modos de ser, bem como aos 

elementos que compõem ordens de discurso: gêneros, discursos, estilos. Gêneros constituem 

“o tipo de linguagem ligado a uma atividade social particular”. Discursos são “o tipo de 

linguagem usado para construir algum aspecto da realidade de uma perspectiva particular”, e 

estilos (ou vozes), o “tipo de linguagem usado por uma categoria particular de pessoas, 

relacionado com sua identidade” (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p. 63). 

Fairclough (2003) explica que, por meio da fala e da escrita, agimos e interagimos, 

logo, o discurso figura primeiro como parte da ação em práticas sociais. Diferentes gêneros 

correspondem, então, a diferentes modos de (inter)agir discursivamente. Em segundo lugar, o 

discurso figura em práticas sociais como representação do mundo material, de outras práticas 

sociais ou mesmo como representações auto-reflexivas da própria prática particular. Tais 

representações se realizam em discursos que variam conforme diferentes perspectivas ou 

posições dos sujeitos em práticas sociais. Em terceiro lugar, o discurso figura como 
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identificação em práticas sociais, ou seja, na constituição de modos particulares de ser, que se 

relacionam a estilo [Grifo do autor]. 

Para Fairclough (2003), embora os três aspectos do significado sejam apresentados 

separadamente para fins analíticos e, de certa forma, sejam diferentes, eles são dialeticamente 

relacionados, ou seja, cada um internaliza os outros: representações (discursos) particulares 

podem ser legitimadas em maneiras particulares de ação (gêneros) e impostas em maneiras 

particulares de identificação (estilos), por exemplo. 

Dessa forma, cada campo social, de acordo com o capital de que dispõe, possui 

maneiras particulares relativamente estáveis de agir, representar e identificar semioticamente, 

que resultam em ordens de discurso, ou seja, na “articulação socialmente estruturada de 

práticas discursivas que constitui a faceta discursiva da ordem social de um campo social” 

(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p. 114). 

Em síntese, entende-se que a ADC proposta por Fairclough (2003) sugere que a 

análise, ao invés de considerar as funções de Halliday, se dê por meio de três tipos de 

significados: acional, representacional e identificacional. Esses significados correspondem às 

principais maneiras como o discurso figura em práticas sociais, como: modos de agir, modos 

de representar e modos de ser, que exercem fundamental importância no campo da ADC. 

 

2.5.3 Fatores elementares no campo do trabalho de base da ADC 

 

Para Fairclough (2001), há três fatores elementares no campo do trabalho de base da 

ADC, que são: os dados, a análise e os resultados. Os dados podem ser abordados com base 

na definição de um projeto, o corpus, a ampliação do mesmo e a codificação e seleção de 

amostras no corpus. Fairclough (2001, p. 277) cita que: 

a perspectiva do(a) especialista e dos pesquisados é também importante na seleção 
de dados, no constructo de um corpus de amostras de discurso e na decisão dos 
dados suplementares a serem coletados e usados. A natureza dos dados requeridos 
variará de acordo com o projeto e as questões da pesquisa, mas há certos princípios 
gerais para ter-se em mente. Pode-se apenas tomar uma decisão sensível sobre o 
conteúdo e a estrutura de um corpus, à luz de informações adequadas sobre o 
“arquivo”. (Esse termo é usado de uma maneira que vai além do seu uso histórico, 
para referir-se à localidade da prática discursiva, seja registro de prática passada ou 
de prática em andamento, que se inclui dentro do projeto de pesquisa). 
 

Na definição do projeto, Fairclough (2001) sugere que o discurso deve ser analisado 

de acordo com uma perspectiva interdisciplinar (Linguística, Psicologia, Psicologia Social, 

Sociologia, História e Ciência Política), porque a percepção de discurso comporta alguns 

atributos dos textos, como a produção, a distribuição e o consumo; os processos 
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sociocognitivos de produção e interpretação dos textos; o relacionamento da prática social 

com as relações de poder e os projetos hegemônicos no âmbito social. A Sociologia, a Ciência 

Política e a História deveriam ser consideradas, em primeiro plano, para a definição dos 

projetos de pesquisa. 

   Sobre o corpus, verifica-se que a seleção dos dados, a constituição do corpus e o 

levantamento de dados adicionais estão dependentes da perspectiva adotada pelo investigador, 

havendo, no entanto, determinados parâmetros gerais que necessitarão ser seguidos: o 

investigador pode orientar-se somente por uma determinação sensível ligada ao corpus ou 

pode possuir “um modelo mental da ordem do discurso da instituição, ou o domínio do que 

está pesquisando, e os processos de mudança que estão em andamento, como uma preliminar 

para decidir-se onde coletar amostras para um corpus” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 277).  

Quanto à análise, segundo Fairclough (2001), é complexo determinar o que fazer em 

primeiro lugar de entre as análises textual, discursiva e social, conforme essas três dimensões 

estejam sobrepostas na prática. Nesse sentido, Meurer (2000, p. 161) expõe que: 

Não há um consenso sobre onde iniciar a análise de um texto, se ao nível dos 
componentes linguísticos, isto é, o texto em si, e das práticas discursivas envolvidas, 
ou se ao nível das práticas socioculturais associadas ao uso do texto, sendo possível 
iniciar com qualquer um desses níveis. 
 

De acordo com o enquadramento de Chouliaraki e Fairclough (1999), toda análise em 

ADC parte da percepção de um problema na atividade de uma prática social ou na 

reflexividade sobre uma dada prática. 

Esse enquadramento sugere que se deve avaliar os obstáculos para mudança social por 

meio de três eixos de análise: a análise da conjuntura, a análise da prática particular e a 

análise do discurso. Esta última, por sua vez, divide-se em análise da estrutura e análise da 

interação. Na análise da estrutura, avalia-se a relação da instância discursiva analisada com 

ordens de discurso e sua recorrência a gêneros, vozes e discursos de ordens de discurso 

articuladas; na análise da interação, verifica-se de que maneira o discurso trabalha com os 

recursos oferecidos pelas ordens de discurso articuladas, por meio de análise linguística de 

recursos utilizados no texto e sua relação com a prática social (CHOULIARAKI; 

FAIRCLOUGH, 1999). 

Em relação aos resultados de uma pesquisa na ADC, é provável que nem sempre eles 

possam ser controlados pelo investigador. Fairclough (2001, p. 291) garante que “há um 

processo difundido de tecnologização do discurso, que usa a pesquisa sobre o discurso para 

redesenhar as práticas discursivas e treinar as pessoas para usar novas práticas discursivas”. 

Além disso, levanta a problemática de os resultados já terem sido apropriados por quem 
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trabalha com a tecnologização do discurso, pois é uma prática que aprofunda numa estreita 

ligação entre o conhecimento sobre a linguagem, o discurso e o poder. Logo, a conclusão a 

que chega é a de que, apesar de considerar essa apropriação inconveniente, o investigador não 

pode deixar de produzir conhecimentos. Conclui que diversas são as vias de análise 

apresentadas pela Linguística, a ADC tem correspondido significativamente para a 

compreensão da sociedade contemporânea, no campo acadêmico e social. 

 Pelo exposto na discussão sobre os objetivos e campo de aplicação da ADC e sua 

comparação à Linguística Sistêmica Funcional (LSF), analisados os fatores elementares no 

campo de trabalho da ADC, resta definir os procedimentos de aplicação da ADC na pesquisa. 

Esse procedimento será demonstrado no capítulo seguinte, que trata do método e técnicas da 

pesquisa.  
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3 MÉTODO E TÉCNICAS DA PESQUISA 

 

 De acordo com Silveira et al. (2004, p. 42), “a pesquisa científica é a atividade de 

investigação rigorosa que adota um método científico e está voltada para a solução de 

problemas, produzindo um conhecimento novo ou complementar ao estudo de um 

determinado assunto ou tema”. 

Método em seu sentido amplo, para Cervo e Bervian (2002, p. 23), “é a ordem que se 

deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um certo fim ou um resultado 

desejado. Nas ciências, entende-se por método o conjunto de processos empregados na 

investigação e na demonstração da verdade”. 

Marconi e Lakatos (2005) destacam que tanto o método como as técnicas a serem 

utilizadas numa pesquisa podem ser definidos em todas as etapas, desde a proposta do 

problema, da formulação das hipóteses e da delimitação do universo e da amostra da pesquisa, 

permitindo, assim, com maior segurança e economia, alcançar o objetivo. 

Enquanto o método define as etapas fundamentais da pesquisa, mais gerais, menos 

específicas, a técnica representa os diversos procedimentos peculiares, específicos a cada 

objeto de pesquisa, contidos dentro das diversas etapas do método (RUIZ, 2002). Silveira et 

al. (2004, p. 43) definem método científico como sendo “um conjunto de etapas, sistemáticas 

e logicamente ordenadas, que são desenvolvidas ao longo da investigação, em busca do 

conhecimento científico”. 

 Assim, apresenta-se neste capítulo o método e técnicas da pesquisa. Inicia-se com o 

delineamento da pesquisa. Na sequência, define-se a população e amostra do estudo, que 

precede o constructo da pesquisa. Após, mencionam-se os instrumentos da pesquisa e 

descrevem-se os procedimentos para coleta dos dados. Em seguida, apresentam-se os 

procedimentos de aplicação da ADC nesta pesquisa e o processo de análise dos dados. Na 

sequência trata-se do fluxograma que descreve os procedimentos adotados na pesquisa. Por 

fim, apresentam-se as limitações do estudo. Traz. Trata menciona 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Segundo Gil (1999), o delineamento da pesquisa é o momento de planejar em uma 

dimensão ampla, que envolve diagramação, previsão de análise e interpretação de dados. Para 

possibilitar atender aos objetivos, deve ser considerado também o ambiente em que os dados 

serão coletados e as formas de controle das variáveis envolvidas. 
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Neste estudo, para atender aos objetivos propostos, realizou-se pesquisa exploratória, 

estruturada em duas etapas: primeira etapa, estudo realizado por meio de pesquisa 

documental; segunda etapa, pesquisa realizada por meio de entrevistas com roteiro 

estruturado. 

Martins (2002) destaca que os estudos exploratórios ou formuladores compreendem 

abordagens adotadas para a busca de maiores informações sobre determinado assunto e são 

indicados quando se tem pouco conhecimento do assunto.   

A abordagem do estudo é de corte longitudinal e transversal. Richardson (1989, p. 

145) descreve que nos estudos transversais “os dados são coletados em um ponto no tempo, 

com base em uma amostra selecionada para descrever uma população nesse determinado 

momento”. Em relação aos estudos longitudinais Hair Jr. et al. (2005, p. 88) afirmam que:  

Os estudos longitudinais também usam uma amostra para descrever elementos 
administrativos. Em vez de descrevê-los em um único ponto no tempo, no entanto, 
os dados longitudinais descrevem eventos ao longo do tempo. Os estudos 
longitudinais são adequados quando as questões de pesquisa e as hipóteses são 
afetadas pela variação das coisas no decorrer do tempo. 
 

Assim, a pesquisa é considerada longitudinal, por selecionar os RA de um intervalo de 

tempo de 10 anos, referente ao período de 1998 a 2007. Ao analisar a institucionalização de 

hábitos e rotinas evidenciados nos RA durante o período compreendido pela pesquisa, ela é 

considerada longitudinal. Ela é considerada seccional por realizar entrevistas em um ponto no 

tempo, que se constitui na segunda etapa da pesquisa. 

Quanto à abordagem do problema, esta pesquisa considera a análise qualitativa. Para 

Richardson (1989), é aquela que descreve a complexidade de determinado problema e analisa 

a influência mútua de certas variáveis, além de compreender e classificar processos dinâmicos 

vividos por grupos sociais. 

Assim, este estudo tem característica exploratória, realizado por meio de pesquisa 

documental e entrevista com roteiro estruturado, numa perspectiva longitudinal e transversal, 

com abordagem qualitativa, utilizando-se para análise dos dados o significado 

representacional do discurso na ADC e da análise de conteúdo das entrevistas.  

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Hair Jr. et al. (2005, p. 289) definem população “como o total de elementos que 

compartilham um conjunto de características”. Para Richardson (1989, p. 103), “comumente, 

fala-se de população ao referir-se a todos os habitantes de determinado lugar”. Gil (1999) 
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explica em não existindo a possibilidade de pesquisar todos os elementos da população, 

seleciona-se uma amostra.  

 

3.2.1 Primeira etapa da pesquisa 

 

Na primeira etapa desta pesquisa o critério utilizado para a definição da população e 

amostra compreendeu as 500 maiores empresas do Brasil, considerando a variável 

faturamento, conforme divulgação da Revista Exame – Melhores e Maiores, edição 2008, ano 

base 2007. A escolha das 500 maiores empresas deu-se principalmente por serem 

consideradas grandes empresas, de renome no mercado, com forte potencial de serem 

detentoras das informações que se buscava identificar na pesquisa. Utilizaram-se dos 

seguintes critérios para definir a população e amostra: 

a) primeiramente, das 500 empresas listadas, identificou-se aquelas de capital aberto, 

por serem empresas que são auditadas e obrigatoriamente publicam as 

demonstrações contábeis e, consequentemente, os RA, objeto da pesquisa; 

b) dentre as empresas de capital aberto, selecionaram-se aquelas de controle acionário 

brasileiro, excluindo as estatais, bancos e seguradoras, por integrarem outras listas 

divulgadas pela revista. Selecionaram-se as empresas de controle acionário 

brasileiro, devido ao foco do estudo compreender as empresas familiares 

brasileiras; 

c) das empresas de capital aberto com controle acionário brasileiro, identificaram-se 

as empresas familiares. Foram consideradas como familiares, as empresas fundadas 

por uma ou mais famílias e que até hoje são de propriedade dessas famílias ou cujos 

membros são mantidos em sua administração.  

d) às empresas, cujas informações disponíveis não possibilitaram identificar se as 

mesmas eram familiares ou não, foi enviada mensagem eletrônica, e não havendo 

retorno, foram excluídas da população; e 

e) foram levantados os Relatórios da Administração, referentes ao período da 

pesquisa, por meio do sitio da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo 

(BOVESPA). Para as empresas que não divulgaram suas demonstrações no período 

que compreendeu a pesquisa, foi enviada mensagem eletrônica, solicitando os 

relatórios, não obtendo retorno, foram excluídas da amostra. 

O estudo partiu da seleção de 12 empresas familiares de capital aberto e controle 

acionário brasileiro, já identificadas por Grande (2008). Primeiramente, verificou-se na 
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listagem da edição 2008, as empresas que não faziam parte das 500 maiores empresas da 

edição 2007, analisadas por Grande (2008). Dentre essas empresas, constatou-se que a 

Eucatex S/A não permaneceu na listagem da edição de 2008, sendo desta forma excluída. 

Assim, permaneceram 11 empresas selecionadas como amostra para esta pesquisa, por 

também constarem na edição de 2008 da Revista Exame:  

a) Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga;  

b) Eleva Alimentos S/A (antiga Avipal);  

c) Indústrias Romi S/A;  

d) Itautec S/A – Grupo Itautec;  

e) Klabin S/A;  

f) Marcopolo S/A;  

g) Randon S/A Implementos e Participações;  

h) Sadia S/A;  

i) Suzano Papel e Celulose; e 

j) Votorantim Celulose e Papel S/A. 

Em seguida identificou-se na edição 2008 da Revista Exame – Melhores e Maiores, 50 

empresas não listadas na edição 2007. Para essas novas empresas, a análise consistiu 

primeiramente na identificação daquelas de controle acionário brasileiro, que resultou na 

seleção de 34 empresas. Dentre essas, selecionou-se as de capital aberto, sendo identificadas 

oito empresas.  

Das oito empresas de capital aberto e controle acionário brasileiro, buscou-se 

identificar as consideradas familiares. Nesse processo identificaram-se três empresas. Para as 

demais, foi enviada uma mensagem eletrônica solicitando confirmação, tendo em vista que as 

informações disponíveis não possibilitaram tal constatação.  Obteve-se quatro respostas, 

sendo que apenas uma delas foi informada como sendo familiar. Uma das empresas 

consultadas não enviou resposta, sendo excluída da amostra. 

O Quadro 4 apresenta as 15 empresas familiares de capital aberto e controle acionário 

brasileiro, sendo 11 delas identificadas por Grande (2008) e quatro identificadas a partir da 

análise da edição 2008 da Revista Exame – Melhores e Maiores. 
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Empresas Familiares Denominação Revista 
Exame 

Sede das Empresas 

Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga Ipiranga Rio de Janeiro/RJ 

Cia. Tecidos Norte de Minas Coteminas Coteminas Montes Claros/MG 

Eleva Alimentos S/A (antiga Avipal) Avipal Porto Alegre/RS 

Minerva S/A Frigorífico Minerva Barretos/SP 

Indústrias Romi S/A Romi Santa Bárbara do Oeste/SP 

Itautec S/A – Grupo Itautec Itautec São Paulo/SP 

J. Macêdo S/A J. Macêdo Fortaleza/CE 

Hypermarcas S/A Hypermarcas Goiânia/GO 

Klabin S/A Klabin São Paulo/SP 

Marcopolo S/A Marcopolo Caxias do Sul/RS 

Randon S/A Implementos e Participações Randon Caxias do Sul/RS 

Sadia S/A Sadia Concórdia/SC 

Suzano Papel e Celulose S/A Suzano Salvador/BA 

Vicunha Têxtil S/A Vicunha Maracanaú/CE 

Votorantim Celulose e Papel S/A VCP São Paulo/SP 

Quadro 4 – Empresas familiares que compõem a população 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em seguida, para atender aos objetivos da pesquisa, buscou-se levantar junto ao sítio 

da BOVESPA os Relatórios da Administração das empresas selecionadas na amostra, para o 

período de 1998 a 2007. Verificou-se que nem todas as empresas divulgaram os relatórios em 

todo o período que compreende a pesquisa. Desta forma, seis empresas foram excluídas: Cia. 

Ipiranga; Eleva Alimentos; Minerva; J. Macêdo; Hypermarcas; e, Sadia. 

Considerando os critérios adotados, foram selecionadas nove empresas familiares de 

capital aberto para compor a amostra desta pesquisa, conforme Quadro 5. 

 

Empresas Familiares Denominação Revista 
Exame 

Sede das Empresas 

Cia. Tecidos Norte de Minas Coteminas Coteminas Montes Claros/MG 

Indústrias Romi S/A Romi Santa Bárbara do Oeste/SP 

Itautec S/A – Grupo Itautec Itautec São Paulo/SP 

Klabin S/A Klabin São Paulo/SP 

Marcopolo S/A Marcopolo Caxias do Sul/RS 

Randon S/A Implementos e Participações Randon Caxias do Sul/RS 

Suzano Papel e Celulose S/A Suzano Salvador/BA 

Vicunha Têxtil S/A Vicunha Maracanaú/CE 

Votorantim Celulose e Papel S/A VCP São Paulo/SP 

Quadro 5 – Empresas familiares que compõem a amostra da pesquisa 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Dentre as empresas familiares de capital aberto e controle acionário brasileiro, que 

compõem a amostra da pesquisa, verifica-se que elas estão distribuídas em cinco estados e em 

seis cidades brasileiras. 

 

3.2.2 Segunda etapa da pesquisa 

 

Na segunda etapa dessa pesquisa, a partir dos resultados já encontrados, classificaram-

se as nove empresas analisadas quanto à apresentação de indícios do processo de 

institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria. Foram selecionadas as três empresas 

que apresentaram maiores indícios do processo institucional, para se realizar a entrevista junto 

aos controllers e confirmar como ocorre a institucionalização de hábitos e rotinas. 

Dessas três empresas selecionadas, apenas duas concordaram em conceder a 

entrevista. Desta forma, seguindo a ordem de classificação das empresas, enviou-se o convite 

ao controller da próxima empresa da lista, que também não concordou em participar da 

pesquisa. Optou-se então, por enviar o convite às demais empresas da amostra, das quais,  

apenas uma respondeu aceitando conceder a entrevista. Assim, das três empresas pesquisadas, 

duas fazem parte da lista daquelas que apresentaram maiores indícios do processo de 

institucionalização de hábitos e rotinas, porém uma delas foi classificada entre as empresas 

que apresentaram menores indícios. 

 

3.3 CONSTRUCTO DA PESQUISA 

 

 Para organizar a coleta dos dados foi elaborado um constructo conforme o modelo 

proposto por Silveira (1989). Buscou-se a partir da averiguação de eventos que causam 

mudanças nas empresas, identificar hábitos e rotinas de controladoria dessas empresas, o 

processo de institucionalização de normas e regras e a existência de isomorfismo na 

institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria. 

 Entende-se por eventos, as mudanças ambientais ocasionadas por fatores externos, 

impostos às empresas, como também por mudanças ocorridas pela vontade da companhia. 

Conforme preconiza Hawley (1968), as características organizacionais são modificadas na 

direção de uma compatibilidade com as características do ambiente. Assim, depreende-se que, 

a partir da constatação das mudanças ambientais, as empresas precisam adequar seus 

processos em conformidade com o ambiente em que ela está inserida. Entende-se que para 

adequar processos, as empresas precisam institucionalizar hábitos e rotinas.  
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 Assim, constam no constructo exposto no Quadro 6, os objetivos específicos da 

pesquisa, seguindo-se os assuntos específicos e as variáveis que se relacionam ao tema.  

 

Objetivos Específicos Assuntos específicos / variáveis  

Averiguar mudanças ambientais nos Relatórios da 
Administração (RA) das empresas 

Eventos que causaram mudanças nas empresas, 
exigindo institucionalização de normas e regras 
- Na estrutura organizacional da controladoria; 
- Nas funções da controladoria; 
- Nos artefatos. 
Quais os efeitos das mudanças? 
- Na estrutura organizacional da controladoria; 
- Nas funções da controladoria; 
- Nos artefatos. 

Identificar hábitos e rotinas de controladoria nos 
Relatórios da Administração (RA) das empresas 

A partir dos eventos ou por outras constatações nos RA, 
identificar a evidenciação de hábitos e rotinas de 
controladoria 
- Na estrutura organizacional da controladoria; 
- Nas funções da controladoria; 
- Nos artefatos. 
Quais foram os hábitos e rotinas mais evidenciados? 
- Na estrutura organizacional da controladoria; 
- Nas funções da controladoria; 
- Nos artefatos. 

Investigar se essas empresas apresentam evidências 
de institucionalização de hábitos e rotinas de 
controladoria nos Relatórios da Administração (RA) 

A partir dos eventos ou por outras constatações nos RA, 
averiguar evidências de como se deu o processo de 
institucionalização de hábitos e rotinas nas empresas. 
- Na estrutura organizacional da controladoria; 
- Nas funções da controladoria;  
- Nos artefatos. 

Analisar a existência de possíveis evidências de 
isomorfismo na institucionalização de hábitos e 
rotinas de controladoria entre as empresas 
pesquisadas 

As empresas apresentam evidências de isomorfismo no 
processo de institucionalização dos hábitos e rotinas de 
controladoria? 
- Na estrutura organizacional da controladoria; 
- Nas funções da controladoria; 
- Nos artefatos. 

Confirmar por meio de entrevista junto aos 
controllers das empresas, o processo de 
institucionalização de hábitos e rotinas de 
controladoria e a presença de isomorfismo. 

Como ocorre o processo de institucionalização de 
hábitos e rotinas de controladoria nessas empresas? 
- Na estrutura organizacional da controladoria; 
- Nas funções da controladoria; 
- Nos artefatos. 

Quadro 6 - Constructo da pesquisa 
Fonte: elaboração própria. 

 

 A partir da identificação das mudanças ambientais, presume-se que as mesmas tenham 

causado mudanças nos processos das empresas, demandando novos hábitos e rotinas. Busca-

se além da identificação das mudanças ambientais, levantar como ocorre o processo de 

institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria nas empresas familiares brasileiras 

pesquisadas e a presença de isomorfismo nesse processo. 
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As categorias estabelecidas como variáveis para identificar o processo de 

institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria são as do modelo de Burns e Scapens 

(2000): codificação, incorporação, reprodução e institucionalização. 

 

3.4 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

Na primeira etapa deste estudo, a coleta de dados deu-se por meio da aplicação da 

ADC nos RA, para investigar as evidências do processo de institucionalização de hábitos e 

rotinas de controladoria. 

O instrumento utilizado para a coleta de dados na segunda etapa da pesquisa foi um 

roteiro de entrevista estruturado (Apêndice A), contendo perguntas abertas, que foram 

direcionadas aos controllers nas entrevistas. 

Triviños (1995) explica que os sujeitos individualmente poderão ser submetidos a 

várias entrevistas, não só com a intenção de obter informações, mas também para avaliar as 

variações das respostas em diferentes momentos.  

O instrumento de pesquisa teve como finalidade, confirmar o processo de 

institucionalização dos hábitos e rotinas de controladoria nas empresas, identificadas ou não 

na ADC dos RA na primeira etapa da pesquisa. O roteiro estruturado foi composto por 15 

questões e ao final foi apresentado um glossário contendo os termos técnicos mencionados. 

Para se realizar a coleta de dados, atendendo aos objetivos específicos deste estudo, 

tanto na aplicação da ADC dos RA, como na elaboração das questões do roteiro de entrevista, 

foi considerado o constructo da pesquisa. 

 

3.5 COLETA DE DADOS 

 

De acordo com Lakatos e Marconi (2005), na etapa da coleta dos dados os 

instrumentos elaborados e as técnicas selecionadas são aplicados para a realização da 

pesquisa. 

Na primeira fase deste estudo, a coleta dos dados deu-se por meio de pesquisa 

documental, que de acordo com Lakatos e Marconi (2005), é aquela em que a fonte de coleta 

de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes 

primárias. Nessa pesquisa, os documentos de análise compreenderam os Relatórios da 

Administração, divulgados pelas empresas familiares de capital aberto e controle acionário 

brasileiro no período de 1998 a 2007. 
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Para verificar se houve mudanças na administração das empresas familiares 

pesquisadas, foram consultadas no sítio da BOVESPA as Informações Anuais dessas 

empresas, no período de 1998 a 2007, para verificar a composição do CA e das diretorias das 

empresas pesquisadas. As informações foram comparadas ano a ano, para se identificar as 

alterações ocorridas. 

Na primeira fase da pesquisa, foi utilizada a Análise de Discurso Crítica (ADC), mais 

precisamente, o significado representacional do discurso. Procedeu-se à leitura dos Relatórios 

da Administração das empresas e identificação de mudanças ambientais que apresentassem 

indícios do processo de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria nas empresas. 

A partir dos achados da pesquisa na primeira fase, as nove empresas analisadas foram 

ordenadas pelos resultados identificados na ADC dos RA, classificando-as de primeira a nona 

colocação quanto à apresentação de indícios do processo de institucionalização de hábitos e 

rotinas de controladoria. Foram selecionadas três empresas, buscando-se seguir o critério de 

classificação, para realizar a entrevista junto aos controllers, com o método de estudo 

multicasos.  

De acordo com Yin (2001), o estudo de caso é recomendado por haver uma relação 

entre o mundo real e os sujeitos envolvidos, não podendo assim ser traduzido em números, 

nem necessitando do uso de métodos e técnicas estatísticas. O estudo de caso, segundo Yin 

(2001), permite uma investigação para apreender as características significantes e holísticas 

de eventos da vida real, tais como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e 

administrativos, relações internacionais e a maturação de setores. E tecnicamente utiliza 

múltiplas fontes de evidências. 

 Na segunda fase da pesquisa, as três empresas selecionadas para o estudo multicasos 

foram contactadas por mensagem eletrônica, para agendar a data e horário para a realização 

da entrevista estruturada com o controller ou com o responsável pela controladoria. As 

entrevistas foram realizadas via telefone e tiveram duração média de quarenta minutos. Os 

dados obtidos nas entrevistas foram gravados, e em seguida transcritos fielmente, para se 

proceder com análise.  

 

3.6 PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO DA ADC NESTA PESQUISA 

 

A definição dos procedimentos de aplicação da ADC nesta pesquisa deu-se a partir de 

Fairclough (2003), que propõe a classificação por meio de significados: acional, 

representacional e identificacional. Particularizou-se neste estudo o significado 
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representacional, tendo em vista que, ao analisar os Relatórios da Administração das empresas 

por meio da ADC, o estudo busca identificar como o gênero discursivo está representado no 

texto (significado representacional). 

Fairclough (2003) define discurso como um dos elementos das práticas sociais que de 

forma mais ampla e abstrata engloba as significações nos textos: os modos de agir, de 

representar e de ser. O significado representacional se refere a discurso como “uma forma 

particular de representar alguma parte do mundo (físico, social, psicológico)” que pode ser 

observada e identificada nas análises (FAIRCLOUGH, 2003, p. 17). 

De acordo com Fairclough (2001 e 2003), existem três categorias de análise do 

significado representacional na ADC: 

a) significado das palavras - em uma compreensão cada vez mais crescente de que não 

se lê palavras ou frases, lê-se textos, é necessário entender o porquê de se dedicar 

parte de uma análise de discurso para estudar o significado de palavras. Primeiro é 

preciso salientar que as palavras são analisadas a partir de sua relação com o texto, 

enfocando o aspecto discursivo. Outra questão é que a análise de determinadas 

palavras que se destacam socialmente torna-se relevante para a pesquisa social. 

(FAIRCLOUGH 2001). Percebe-se que uma das preocupações da ADC é a análise 

das palavras e expressões utilizadas no discurso analisado, visto que essas podem 

representar o ambiente onde este discurso é gerado ou o porquê de determinadas 

palavras terem sido utilizadas, ao invés de outras; 

b) Interdiscursividade - considerando a complexidade das sociedades contemporâneas 

e a multiplicidade de discursos existentes (que se diferenciam, mas que também se 

mesclam, modificando-se ou propiciando a criação de novos discursos), as análises 

de discurso devem conter uma análise da interdiscursividade, que se refere à 

combinação de diferentes discursos (FAIRCLOUGH, 2001 e 2003; 

CHOULIARAKI e FAIRCLOUGH, 1999). Para a identificação e análise de 

discursos como representação, Fairclough (2003) sugere que seja considerado o 

grau de repetição de um determinado discurso, bem como uma relativa estabilidade 

ao longo do tempo e sua identificação/correlação com determinados grupos de 

pessoas. 

c) representação dos atores sociais - as maneiras como atores sociais são 

representados em textos indicam posicionamentos ideológicos em relação a eles e 

suas atividades. Atores podem ser incluídos, suprimidos ou colocados em segundo 

plano na representação (FAIRCLOUGH, 2003).  
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Fairclough (2003) sugere algumas variáveis que podem ser observadas na 

representação de atores sociais, demonstradas no Quadro 7. 

 

Variáveis Representação dos atores sociais 

Inclusão ou exclusão 
 

- Não mencionado? 
- Mencionado em alguma parte do texto, mas inferido em outras? 

Pronome ou nome Qual das duas formas? 

Função gramatical 
‘Atua’ ou é ‘afetado’? (Cláudia ofendeu Pedro).  
Aparece como nome possessivo ou pronome? (Amigo de Raquel, nosso amigo). 

Ativo ou passivo ‘Atua’, é ‘afetado’ ou se ‘beneficia’? 

Pessoal ou impessoal Referir-se a infratores da lei como a ‘escória’ é um exemplo de representação 
impessoal. 

Nomeado ou classificado Pedro Paulo ou controller da Cia. ABC S/A? 

Específico ou genérico Controllers das empresas familiares ou os controllers. 

Quadro 7 – Representação dos atores sociais 
Fonte: adaptado de Fairclough (2003, p. 145-146). 

 

Busca-se identificar neste estudo, por meio do significado representacional na ADC, 

primeiramente o significado das palavras, ou seja, como estão sendo empregadas 

determinadas palavras em determinados contextos. Em seguida, analisa-se a 

interdiscursividade, ou seja, como a linguagem presente nos RA está articulada, se ela se 

mantém no texto ou se apresenta mudanças. Por fim, analisa-se a representação dos atores 

sociais, como eles estão citados ou apresentados no texto ou qual o papel que exercem. 

 

3.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Kerlinger (1980, p. 353) define o processo de análise dos dados como “a 

categorização, ordenação, manipulação e sumarização de dados”. Martins (2002, p. 55) 

destaca que “nesta fase o investigador irá classificar os dados, dando-lhes ordem e colocando-

os nas diversas categorias, segundo critérios que facilitem a análise e interpretação em face 

dos objetivos da pesquisa”. 

Colauto e Beuren (2006, p. 141) descrevem que “não há normas ou regras específicas 

que indiquem o processo interpretativo dos dados. No entanto, observa-se na literatura uma 

preocupação em conscientizar o pesquisador da necessidade de estar sempre correlacionando 

os dados empíricos com a teoria contemplada em seu estudo”. 
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3.7.1 Primeira etapa da pesquisa 

 

Na primeira etapa da pesquisa, o corpus definido para a realização da ADC, 

compreende os RA das empresas que compõem a amostra, referente ao período de 1998 a 

2007. Ressalta-se que nos estudos linguísticos, o corpus diz respeito a um banco de dados que 

é coletado em documentos condizentes à pesquisa (FAIRCLOUGH, 2001). Assim, 

considerando as práticas sociais em que se situam os RA, eles são uma fonte de informações 

para a ADC. 

Definido o corpus da análise, é necessário investigar o problema relacionado ao 

discurso analisado. Nesta pesquisa o problema analisado corresponde às mudanças ambientais 

ocorridas nas empresas, que demandam a institucionalização de hábitos e rotinas de 

controladoria. 

A aplicação da ADC nesta pesquisa particulariza o significado representacional, 

conforme definido por Fairclough (2001 e 2003), que está relacionado ao conceito de discurso 

como modo de representação de aspectos do mundo. 

Assim, ao analisar os RA, buscou-se identificar as mudanças ambientais ocorridas nas 

empresas, que demandam novas normas e regras, na rotina organizacional.  Para viabilizar a 

análise foi elaborado um constructo, conforme preconizado por Silveira et al. (1989), a partir 

do significado representacional, demonstrado no Quadro 8. 

 

Categorias Objetivos Específicos 
Significado das palavras Identificar por meio de palavras-chave e expressões, mudanças ambientais 

ocorridas nas empresas, cuja atuação da controladoria possa estar subentendida 
na institucionalização de hábitos e rotinas. 

Interdiscursividade Identificar por meio dos textos utilizados nos RA, mudanças ambientais 
ocorridas nas empresas, cuja atuação da controladoria possa estar subentendida 
na institucionalização de hábitos e rotinas. 

Representação dos atores 
sociais 

Identificar por meio da análise de como determinados personagens são citados, 
mudanças ambientais ocorridas nas empresas, cuja atuação da controladoria 
possa estar subentendida na institucionalização de hábitos e rotinas. 

Quadro 8 – Constructo para análise do significado representacional 
Fonte: elaborado a partir de Fairclough (2001 e 2003). 

 

A primeira categoria analisada, o significado das palavras, está relacionada com o 

emprego das palavras no texto, ou seja, como estão sendo empregadas determinadas palavras 

em determinados contextos. Para Fairclough (2003, p. 129), “os discursos lexicalizam o 

mundo de maneiras particulares”. O uso de determinadas palavras ao invés de outras pode 

significar algo importante para a ADC. 
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Na segunda categoria analisa-se a interdiscursividade, ou seja, como a linguagem está 

articulada, se ela se mantém no texto ou se apresenta mudanças. Resende e Ramalho (2006, p. 

72) afirmam que “a análise interdiscursiva de um texto relaciona-se à identificação dos 

discursos articulados e da maneira como são articulados”. 

E na terceira categoria, analisa-se a representação dos atores sociais, como eles estão 

citados ou apresentados no texto ou qual o papel que exercem. Para Resende e Ramalho 

(2006, p. 72) “as maneiras como atores sociais são representados em textos podem indicar 

posicionamentos ideológicos em relação a eles e a suas atividades”. 

 

3.7.2 Segunda etapa da pesquisa 

 

Na segunda etapa deste estudo, com o propósito de organizar os dados coletados nas 

entrevistas, para confirmar o processo de institucionalização de hábitos e rotinas de 

controladoria, pelas categorias propostas por Burns e Scapens (2000), as entrevistas foram 

transcritas fielmente, constituindo-se a base para a análise qualitativa. Nessa etapa utilizou-se 

de análise de conteúdo, que segundo Bardin (1977), é o conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens. 

Nesse contexto, para aplicar a análise de conteúdo, com base no modelo proposto por 

Burns e Scapens (2000), foram estabelecidas as quatro categorias: codificação, incorporação, 

reprodução e institucionalização. Para demonstrá-la, foi elaborado um quadro com as 

categorias e os atributos que identificam o processo institucional nas empresas do estudo 

multicasos, seguido da descrição do processo de institucionalização de hábitos e rotinas de 

controladoria. 

Depreende-se do exposto que, buscou-se primeiramente por meio da aplicação das 

categorias do significado representacional da ADC, identificar mudanças ambientais e hábitos 

e rotinas de controladoria evidenciados nos RA das empresas, como também indícios do 

processo de institucionalização dos hábitos e rotinas e a presença de isomorfismo nesse 

processo. Em seguida, com os dados das entrevistas, buscou-se evidenciar como ocorre o 

processo de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria nessas empresas, para 

confirmar o pressuposto da pesquisa. 
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Visando resguardar a identificação das empresas na segunda fase da pesquisa, na 

análise e interpretação foram tratadas como empresas A, B, C. 

 

3.8 FLUXOGRAMA DOS PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

 Na investigação de como ocorre o processo de institucionalização de hábitos e rotinas 

de controladoria nas empresas pesquisadas e a presença de isomorfismo nesse processo, foram 

definidas algumas ações, conforme evidencia-se na Figura 6. 

 

� Seleção das empresas para compor a amostra para o estudo

Construção do referencial teórico

� Definição do tema, pressupostos, objetivos da pesquisa e justificativa

Definição do método e procedimentos da pesquisa

Coleta dos dados na primeira etapa da pesquisa, pela ADC dos RA

� Análise dos dados coletados na primeira etapa da pesquisa

Seleção das empresas para realização do estudo multicasos

Finalização do trabalho

� Coleta dos dados na segunda etapa da pesquisa, pelas entrevistas

Análise dos dados coletados na segunda etapa do estudo

� Conclusões sobre os achados nas duas etapas da pesquisa

 
Figura 6 – Fluxograma dos procedimentos da pesquisa 
Fonte: elaboração própria. 
 

 As primeiras investigações sobre o tema deste estudo resultaram na construção do 

referencial teórico referente às empresas familiares, à teoria institucional, controladoria, 

isomorfismo na institucionalização de normas e regras e os procedimentos de aplicação da 

análise de discurso crítica. A partir da revisão da literatura, também foram definidos o tema da 

pesquisa, os pressupostos e os objetivos, geral e específicos. 

Em seguida, foram definidos o método e os procedimentos da pesquisa: destaca-se a 

seleção das empresas para compor a amostra. O próximo passo deu-se com coleta dos dados 

por meio da aplicação da ADC nos RA das empresas selecionadas, para identificar indícios do 

processo de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria, compreendendo a 

primeira fase da pesquisa. 
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Finalizada a análise dos dados pela ADC dos RA das nove empresas, selecionaram-se 

as três empresas para a realização do estudo multicasos, procedendo-se em seguida a 

entrevista junto aos controllers dessas empresas. O passo seguinte compreendeu a análise dos 

dados obtidos, com a descrição das entrevistas e análise do conteúdo, para confirmar como 

ocorre o processo de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria nessas empresas.  

Finaliza-se o procedimento da pesquisa com as conclusões sobre o estudo e 

recomendações para futuras pesquisas sobre o tema investigado. 

 

3.9 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Demo (2000, p. 13) afirma que “é fundamental definir bem, mas saber que toda 

definição bem feita é aquela que reconhece seus limites e incongruências”. Conforme 

Kerlinger (1980, p. 8), “nossa compreensão de um fenômeno é sempre incompleta, parcial e 

probabilística”. Desta forma, com base nesse entendimento foram reconhecidas algumas 

limitações nesta pesquisa. 

Primeiramente, uma das limitações do estudo é que considerando a amostra 

selecionada, seus resultados somente se aplicam às empresas familiares brasileiras 

pesquisadas, não podendo se inferir que esses resultados expressem o que acontece nas 

demais empresas. 

A segunda limitação refere-se à técnica de pesquisa utilizada, a ADC. Apesar de 

adotar categorias analíticas com base na teoria sobre o assunto, o estudo depende da 

interpretação do pesquisador, principalmente por se tratar de um estudo qualitativo. 

A terceira limitação diz respeito ao preparo do pesquisador e os cuidados que devem 

ser tomados durante a entrevista, como por exemplo, de não interferir nas respostas, pode ter 

havido limitações nesse sentido. 

Como última limitação, ainda com relação à entrevista, há possibilidade do 

entrevistado no momento da entrevista não ter se lembrado de detalhes relevantes, ou ainda, 

não ter compreendido a pergunta, respondendo de forma genérica. 

Pelo exposto, observa-se que em relação a este trabalho as limitações decorrem da 

abordagem, da população escolhida, do instrumento e da técnica de pesquisa utilizados. No 

entanto, apesar das limitações, os resultados expostos a seguir podem servir como referência 

para estudos posteriores, principalmente pela aplicação de técnicas da linguística na 

contabilidade. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Neste capítulo faz-se a descrição e análise dos dados da pesquisa. Inicia-se com a 

caracterização das empresas familiares brasileiras pesquisadas. Em seguida, são evidenciadas 

as mudanças ambientais identificadas nos RA. Após, apresentam-se os hábitos e rotinas de 

controladoria identificados nos RA. Na sequência, expõem-se os indícios do processo de 

institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria e a presença de isomorfismo neste 

processo, identificados com base no significado representacional da ADC. Por fim, a partir 

das entrevistas realizadas com os controllers, evidencia-se o processo de institucionalização 

de hábitos e rotinas de controladoria a e a presença de isomorfismo. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS FAMILIARES ANALISADAS 

 

Descrevem-se nessa seção as características das empresas familiares pesquisadas. 

Inicia-se com a identificação das empresas familiares participantes da pesquisa. Na sequência, 

são apresentados os segmentos de atuação dessas empresas. Após, expõe-se a classificação 

delas no ranking das 500 maiores empresas listadas pela Revista Exame. Por fim, apresenta-se 

um histórico das empresas familiares brasileiras pesquisadas. 

 

4.1.1 Identificação das empresas 

 

As empresas familiares pesquisadas são demonstradas na Tabela 1, que evidencia a 

razão social, ano de fundação e o respectivo tempo que elas estão em atividade. 

 

Tabela 1 – Identificação das empresas familiares pesquisadas 
Razão Social Ano de fundação Anos em atividade 

Cia. Tecidos Norte de Minas Coteminas 1967 42 

Indústrias Romi S/A 1930 79 

Itautec S/A – Grupo Itautec 1979 30 

Klabin S/A 1899 110 

Marcopolo S/A 1949 60 

Randon S/A Implementos e Participações 1949 60 

Suzano Papel e Celulose S/A 1924 85 

Vicunha Têxtil S/A 1967 42 

Votorantim Celulose e Papel S/A 1988 21 

Fonte: sítio das empresas. 
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Destaca-se dentre as empresas com mais tempo de atuação no mercado, a Klabin S/A, 

com mais de 100 anos de atividades. Em seguida apresentam-se duas empresas, a Suzano 

Papel e Celulose S/A e a Indústrias Romi S/A, com respectivamente 85 e 79 anos de 

funcionamento. Na sequência, ainda dentre as empresas com maior tempo de atuação, estão a 

Randon S/A Implementos e Participações e a Marcopolo S/A, com 60 anos em atividade. 

Dentre as empresas consideradas mais novas no mercado, destacam-se primeiramente 

a Cia. Tecidos Norte de Minas Coteminas e a Vicunha Têxtil S/A, com 42 anos de 

funcionamento no setor têxtil. Apresenta-se em seguida a Itautec S/A, com 30 anos de 

atividades. E a empresa considerada mais nova no mercado é a Votorantim Celulose e Papel 

S/A, que está atuando há 21 anos. 

 

4.1.2 Setor de atuação das empresas 

 

De acordo com os segmentos adotados pela Revista Exame, os setores de atuação das 

empresas familiares brasileiras pesquisadas são os apresentados no Quadro 9. 

 

Empresa Familiar Setor de Atuação 

Cia. Tecidos Norte de Minas Coteminas Têxteis 

Indústrias Romi S/A Mecânica 

Itautec S/A – Grupo Itautec Tecnologia e computação 

Klabin S/A Papel e celulose 

Marcopolo S/A Automotivo 

Randon S/A Implementos e Participações Automotivo 

Suzano Papel e Celulose S/A Papel e celulose 

Vicunha Têxtil S/A Confecções e têxteis 

Votorantim Celulose e Papel S/A Papel e celulose 

Quadro 9 – Setor de atuação das empresas familiares analisadas 
Fonte: Melhores e Maiores (2008). 

 

Dentre as 9 empresas analisadas, foram encontrados cinco setores de atuação distintos. 

O segmento que teve maior concentração de empresas familiares brasileiras é o de papel e 

celulose (Klabin, Suzano e Votorantim). Do setor automotivo, estão contempladas na amostra, 

duas empresas (Marcopolo e Randon).  Representando as empresas do setor têxtil, estão a 

Coteminas e a Vicunha. Cabe ressaltar que a Vicunha, além do setor têxtil, também atua no 

segmento de confecções.  Também fizeram parte da amostra a Itautec, do ramo de tecnologia 

e computação e a Indústrias Romi, do segmento de mecânica. 
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4.1.3 Classificação das empresas no ranking das 500 maiores 

 

A Revista Exame, edição Melhores e Maiores, faz um ranking entre as 500 empresas 

selecionadas como as maiores. A Tabela 2 apresenta as empresas familiares que compõem a 

amostra desta pesquisa, com suas respectivas posições de classificação no ranking elaborado 

pela revista. 

 

Tabela 2 – Classificação das empresas no ranking das 500 maiores da Revista Exame 
Empresa Familiar Posição no Ranking 

Cia. Tecidos Norte de Minas Coteminas 231 

Indústrias Romi S/A 469 

Itautec S/A – Grupo Itautec 284 

Klabin S/A 103 

Marcopolo S/A 224 

Randon S/A Implementos e Participações 257 

Suzano Papel e Celulose S/A 88 

Vicunha Têxtil S/A 258 

Votorantim Celulose e Papel S/A 132 

Fonte: Melhores e Maiores (2008). 

 

Observa-se pelo ranking, que das empresas que compõem a amostra apenas a Suzano 

Papel e Celulose S/A encontra-se entre as 100 maiores empresas listadas. Das empresas 

listadas entre as posições 100ª e 200ª, estão a Klabin e a Votorantim, empresas do ramo de 

papel e celulose. Cabe ressaltar que ambas ocupam posições próximas no ranking, 103ª e 132ª 

respectivamente. 

Analisando as empresas listadas entre as posições 200ª e 300ª, cinco empresas fazem 

parte da amostra (Marcopolo, Coteminas, Randon, Vicunha Têxtil e Itautec). A Marcopolo e 

Coteminas ocupam posições próximas na classificação, 224ª e 231ª, respectivamente. A 

Randon e Vicunha estão uma ao lado da outra, respectivamente nas posições 257ª e 258ª. E 

ocupando a posição 284ª, está a Itautec nesse agrupamento. 

Entre a 300ª e 400ª posições não foi selecionada nenhuma empresa. Também faz parte 

desta amostra, a Indústrias Romi, que ocupa a 469ª posição na classificação das empresas. 
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4.2 MUDANÇAS AMBIENTAIS IDENTIFICADAS PELA ADC DOS RA 

 

Atendendo ao primeiro objetivo específico, de averiguar mudanças ambientais nos RA 

das empresas analisadas no período de 1998 a 2007, o Quadro 10 apresenta uma síntese das 

mudanças ambientais identificadas por meio do significado representacional na ADC dos RA. 

 

Categorias de 
análise 

Mudanças ambientais identificadas 

Empresas 

C
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em
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bi
n 
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R
an

do
n 
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o 

V
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V
ot
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an

tim
 

Significado das 
palavras 

Adesão aos níveis de Governança Corporativa 
da BOVESPA 

  X   X X X       

Aquisição do controle acionário de outra 
companhia 

X               X 

Aumento da competitividade X                 

Certificações ISO, FSC e OEKO-TEX   X   X X   X X   

Consolidação de unidades produtivas X                 
Criação de comitês para difusão das melhores 
práticas 

    X             

Criação/atualização do plano de carreira         X   X     
Criação do programa de participação nos 
resultados 

        X         

Crise econômica mundial X X X X X X X X X 

Implantação do ERP             X X X 

Lançamento de ADR na Bolsa de Nova Iorque                 X 

Mudanças na presidência da companhia   X   X X     X X 

Mudanças na presidência do CA     X X X   X X X 

Oscilações nas vendas internas e externas X   X   X   X     
Reestruturação da empresa em unidades de 
negócios 

    X       X X   

Reestruturação administrativa         X   X X   

Reestruturação financeira       X       X   

Reestruturação societária       X     X X X 

Sucessão na gestão X                 

Término do acordo multifibras X                 

Transferência da sede da companhia     X             

Interdiscursividade 

Inovação     X             

Internacionalização         X     X X 

Liderança X   X X     X X   

Preservação ambiental       X           

Qualidade              X     

Tecnologia X X   X     X     

Não houve           X       

Representação dos 
atores sociais 

Clientes     X X       X X 

Empregados X X   X X   X X X 

Não houve            X       

Quadro 10 – Mudanças ambientais identificadas nos RA das empresas 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Analisando as mudanças ambientais, verifica-se pelo significado das palavras, que a 

crise econômica aparece como a principal mudança, presente nos RA de todas as empresas. A 

segunda mudança encontrada com maior frequência foi alterações na composição da 

presidência do CA. Como terceira mudança destacam-se as certificações (ISO, FSC, OEKO-

TEX) e as mudanças na composição da diretoria da empresa. A quarta mudança mais 

evidenciada foi a adesão aos níveis de Governança Corporativa da BOVESPA, oscilações nas 

vendas internas e externas e reestruturação societária. Na quinta posição de mudanças mais 

evidenciadas, aparecem a implantação do ERP, a reestruturação da empresa em unidades de 

negócios e a reestruturação administrativa. Ocupando a sexta posição dentre as mudanças 

evidenciadas, destaca-se a aquisição do controle acionário de outra companhia, a criação e/ou 

atualização do plano de carreira e a reestruturação financeira. As demais mudanças ambientais 

identificadas apareceram em apenas uma das empresas analisadas. 

Com relação à interdiscursividade, ou seja, a elocução que prevalece nos RA destaca-

se a liderança, seguida da tecnologia e da internacionalização. As demais referências à 

inovação, internacionalização, preservação ambiental e qualidade, apareceram em apenas uma 

das empresas. Houve ainda a situação de uma empresa que não apresentou uma fala 

predominante nos seus RA, na evidenciação das mudanças ambientais. 

Em se tratando da representação dos atores sociais, prevalece a referência feita aos 

empregados, seguido da referência aos clientes. Cabe citar ainda, que uma das empresas não 

apresentou menções aos atores sociais no texto dos seus RA. 

Apresentam-se na sequência, de forma mais detalhada, as mudanças ambientais 

identificadas por meio do significado representacional na ADC dos RA empresas da amostra: 

Cia. Tecidos Norte de Minas Coteminas, Indústrias Romi S/A, Itautec S/A – Grupo Itautec, 

Klabin S/A, Marcopolo S/A, Randon S/A Implementos e Participações, Suzano Papel e 

Celulose S/A, Vicunha Têxtil S/A, e Votorantim Celulose e Papel S/A. 

 

4.2.1 Cia. Tecidos Norte de Minas Coteminas 

 

O Quadro 11 apresenta uma síntese das mudanças ambientais, identificadas por meio 

das categorias de análise do significado representacional na ADC dos RA da Cia. Tecidos 

Norte de Minas Coteminas, no período de 1998 a 2007. 
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Categorias de Análise 

Significado das palavras Interdiscursividade 
Representação 

dos atores 
sociais 

- Crise econômica mundial 
- Sucessão na gestão (presidência) 
- Aumento da competitividade 
- Crescimento nas exportações 
- Término do acordo multifibras 
- Aquisição de outra companhia 
- Constituição de uma nova companhia 
- Consolidação de unidades produtivas 
- Expansão da capacidade produtiva 

Investimentos em 
tecnologia e liderança 

de mercado 

A empresa faz 
referências aos 

seus funcionários, 
porém sem muita 

ênfase 

Quadro 11 – Mudanças ambientais identificadas na Coteminas 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Apresentam-se a seguir alguns trechos extraídos dos RA da Coteminas, cujos textos 

apresentam de forma mais detalhada as mudanças ambientais acima citadas. 

 

a) Significado das palavras  

 

No período de 1998 a 2002, a empresa apresenta RA sucintos, relatando apenas a 

situação econômica do país, a formação do PIB, crise econômica, como a da Argentina 

apontada em 2001, o atentado de 11 de setembro em New York e a sucessão na gestão. 

Mesmo com este cenário desfavorável, a empresa relata que seu desempenho tem se 

apresentado satisfatório para o momento, conforme trechos que seguem: 

As exportações alcançaram 9,5% das vendas líquidas e mesmo diante de um cenário 
econômico desfavorável, e um ambiente operacional em reestruturação, a margem 
bruta cresceu um pouco: 29,6% em 1998 contra 26,5% em 1997 (COTEMINAS, 
1998) [Grifo nosso]. 
 
Nesse cenário desfavorável, a Coteminas obteve um crescimento de 24% no 
faturamento e de 71% em suas exportações devido a estratégia voltada para a 
exportação de bens de consumo (COTEMINAS, 2002) [Grifo nosso]. 
 

Em 2002 a empresa anuncia a sucessão da gestão, quando seu presidente assume a 

vice-presidência da República. O trecho que segue apresenta esta mudança:  

O ano de 2002 merece registro histórico, não só pelos acontecimentos que marcaram 
o País, como também a companhia. O fundador e presidente da Coteminas, José 
Alencar Gomes da Silva, assumiu um compromisso maior, com o País. Eleito Vice- 
Presidente da República [...], levará sua experiência empresarial para ajudar nosso 
país a se desenvolver e a oferecer melhores condições de vida a todos os brasileiros 
(COTEMINAS, 2002). 
 

Ainda no RA de 2002, a companhia enfatiza a evolução dos resultados e aumento da 

competitividade no período, conforme abaixo: 

Os resultados de 2002 são eloquente demonstração de nossa competitividade: 
crescimento de 24% nas vendas, de 77% no lucro líquido, e de 71% nas exportações, 
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que alcançaram 47% do total de vendas, superiores a 1 bilhão de reais  
(COTEMINAS, 2002) [Grifo nosso]. 
 

A Coteminas justifica o crescimento nas exportações, pela conquista de espaço no 

mercado externo, confirmado pelo trecho: 

Em 2003 as exportações ganharam grande impulso, tendo em vista a conquista de 
importante espaço no mercado norte americano, ocorrido após o fechamento de uma 
das mais tradicionais indústrias têxteis dos Estados Unidos, que vergou ao peso de 
enorme dívida (COTEMINAS, 2003). 
 

Dentre as mudanças ambientais, um marco para a Coteminas, como também para 

todas as indústrias têxteis do mundo, foi o término do Acordo Multifibras, que possibilitou a 

abertura de mercados e de novas oportunidades, destacado nos RA de 2003 e 2005 pelos 

trechos abaixo: 

O Acordo Multifibras termina 10 anos após a criação da Organização Mundial do 
Comércio, e, a partir de 2005, as cotas não mais existirão, favorecendo o comércio 
internacional de têxteis (COTEMINAS, 2003). 
 
A abertura dos mercados têxteis e de confecções dos países desenvolvidos (término 
do Acordo Multifibras) ocorrida no início do ano de 2005 representou desafio 
superado com grande eficiência pela companhia, que soube tirar proveito das novas 
oportunidades que se abriram (COTEMINAS, 2005) [Grifo nosso]. 
 

Em 2004, a Coteminas registra a aquisição da companhia de tecidos Santanense, 

enfatizando a importância do negócio e a valorização da companhia, conforme destaca o 

texto: 

Devemos registrar a importância da aquisição da Companhia Tecidos Santanense 
realizada em julho. Os acionistas da Santanense, com visão estratégica clara e 
conhecedores da intensificação da competição global, preferiram se associar a um 
grupo têxtil de maior porte, com acesso a capitais mais baratos e capaz de manter 
planos de investimentos mais agressivos (COTEMINAS, 2004). 
 

Em 2005 a companhia iniciou as negociações para a constituição da maior empresa do 

segmento de produtos para cama e banho do mundo, a Springs Global Participações S/A. Em 

2006 as negociações já estavam concluídas e nascia uma companhia com vendas de mais de 2 

bilhões de dólares e posição de liderança na América do Norte e no Mercosul, detendo 

aproximadamente 7% do mercado mundial nos segmentos têxteis de que participa. A 

Coteminas relata pelo trecho abaixo, sua estratégia para a constituição da Springs Global: 

A combinação da experiência da Coteminas na fabricação de produtos de alta 
qualidade, a preços competitivos, com a logística, atendimento ao consumidor e 
design inovador da Springs, proporcionará aos grandes varejistas uma solução sem 
paralelos para suas necessidades de produtos de cama e banho (COTEMINAS, 
2005) [Grifo nosso]. 
 

A companhia relata em 2006 a consolidação de nove unidades industriais dos Estados 

Unidos, nas unidades do Brasil, Argentina e México, conforme trecho que segue: 
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São 9 unidades industriais que estão sendo consolidadas e transferidas dos EUA para 
nossas unidades industriais no Brasil, Argentina e México. Não estamos abrindo 
uma única nova planta industrial, mas simplesmente aproveitando infra-estrutura já 
existente nas unidades atualmente em operação (COTEMINAS, 2006). 
 

Tendo em vista os trechos acima citados, percebe-se que algumas das mudanças 

ambientais ocorridas na Coteminas são decorrentes do próprio ambiente em que ela se 

encontra inserida, como por exemplo, crise econômica mundial, crescimento nas exportações 

e término do acordo multifibras. Conforme preconiza a literatura, as características 

organizacionais são modificadas na direção de uma compatibilidade com as características do 

ambiente (HAWLEY, 1968). Assim, frente a tais mudanças, impostas pelo ambiente, entende-

se que a empresa precisou adequar seus processos para continuar operando de forma 

compatível com o ambiente organizacional em que ela se encontra inserida. 

Por outro lado, outras mudanças ambientais são decorrentes da vontade da companhia, 

como por exemplo, os investimentos em expansão da capacidade produtiva, a aquisição da 

Companhia de Tecidos Santanense, a constituição da Springs Global Participações S/A, a 

consolidação das nove unidades industriais dos EUA nas unidades do Brasil e México e a 

sucessão da gestão ocorrida em 2002. Novamente aqui, frente às mudanças citadas, entende-

se que a empresa também precisou modificar processos, no sentido de torná-los compatíveis 

ao novo ambiente organizacional ocasionado pelas mudanças. 

 

b) Interdiscursividade 

 

Quanto à interdiscursividade presente nos RA da Coteminas, dentre as mudanças 

ambientais identificadas, destacam-se os investimentos em tecnologia e liderança de mercado. 

A tecnologia está evidenciada nos investimentos para expansão da capacidade produtiva e 

modernização do parque fabril, ressaltado pelo trecho abaixo: 

Em 2004 foram realizados R$189,9 milhões em investimentos no ativo imobilizado. 
A Companhia investiu na compra de novas máquinas e equipamentos para 
modernização e ampliações, aproveitando ao máximo as instalações e infra-
estruturas já existentes, e em novas unidades industriais nas cidades de Acreúna/GO 
e em La Banda, Província de Santiago del Estero na Argentina (COTEMINAS, 
2004) [Grifo nosso]. 
 

A empresa evidencia sua preocupação em manter a liderança do mercado têxtil. Em 

quase todos os RA analisados, a Coteminas apresenta tais evidências, conforme trecho que 

segue: 

Os resultados alcançados demonstram o acerto da decisão estratégica que a 
Companhia tem implementado, desde o final de 1997, de transformar-se em uma 
empresa de produtos têxteis de consumo final – lençóis, toalhas, roupões, camisetas, 
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meias, etc., com forte participação nos principais mercados mundiais (COTEMINAS, 
2004) [Grifo nosso]. 
 

A constituição da Springs Global, também é um exemplo de investimento por parte da 

Coteminas, aliado à sua preocupação com a posição de liderança de mercado. A empresa 

relata resultados da Springs Global que confirmam esta preocupação: 

Os benefícios das medidas implementadas já se fazem sentir neste início de 2008, o 
que nos deixa confiantes em que a Springs Global está preparada para manter sua 
posição de liderança no mercado mundial de produtos têxteis de cama e banho para 
o lar e para expandir-se para mercados onde ainda atua de forma modesta, como os 
mercados europeus e asiáticos. (COTEMINAS, 2007) [Grifo nosso]. 
 

Destaca-se que a ânsia por investir em tecnologia demonstrada pela Coteminas, está 

aliada à sua preocupação com a posição de liderança no mercado, pois um moderno parque 

fabril poderá dar condições para que os custos de produção permitam competitividade à 

empresa. 

 

c) Representação dos atores sociais 

 

A empresa não demonstra muita ênfase na representação dos atores sociais. Foi 

destacada em alguns RA referência feita aos funcionários, conforme trechos que seguem: 

A Coteminas tem time preparado para superar na adversidade, para competir num 
dos mais difíceis setores da indústria: o têxtil. (COTEMINAS, 2002) [Grifo nosso]. 
 
A recuperação dos resultados da Santanense foi marcante, o que veio demonstrar a 
qualidade de todos os seus colaboradores, gerentes e técnicos, a sólida posição de 
mercado ostentada pela companhia e a qualidade de seus produtos (COTEMINAS, 
2004) [Grifo nosso].  
 

Em todos os RA a Coteminas menciona seus agradecimentos aos seus colaboradores, 

porém, sem evidenciar mudanças ambientais ocorridas na empresa, conforme trecho que 

segue: 

Cumpre-nos apresentar nossos agradecimentos à SUDENE, ao BNDES, ao BDMG, 
ao BNB, ao Banco do Brasil, à rede bancária comercial, à imprensa, aos clientes e 
fornecedores, aos acionistas, às excelentíssimas autoridades, às entidades de classe, 
aos colaboradores e a todos que contribuíram direta ou indiretamente para a 
consecução dos objetivos sociais (COTEMINAS, 1999). 
 

Outras evidências de representação dos atores sociais não foram identificadas a partir 

da análise dos RA. 
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4.2.2 Indústrias Romi S/A 

 

O Quadro 12 apresenta uma síntese das mudanças ambientais, identificadas por meio 

das categorias de análise do significado representacional na ADC dos RA da Romi, no 

período de 1998 a 2007. 

 

Categorias de Análise 

Significado das palavras Interdiscursividade 
Representação dos atores 

sociais 
- Crise econômica mundial 
- Elevação das taxas de juros 
- Desempenho do PIB e seus reflexos na companhia 
- Oscilações na taxa de câmbio 
- Desvalorização da moeda nacional 
- Atualização das certificações ISO 
- Adesão ao Novo Mercado da BOVESPA 
- Mudanças na presidência da companhia 

Investimentos em 
tecnologia 

A empresa faz referências 
ao tratamento dado aos 

seus funcionários, porém 
sem muita ênfase 

Quadro 12 - Mudanças ambientais identificadas na Romi S/A 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Apresentam-se a seguir alguns trechos extraídos dos RA da Romi, cujos textos 

apresentam de forma mais detalhada as mudanças ambientais acima citadas. 

 

a) Significado das palavras  

 

A empresa evidencia repercussão de crise econômica mundial e elevação das taxas de 

juros que afetaram o seu desempenho. O trecho a seguir, ilustra essa constatação. 

As repercussões da crise da economia da Ásia, no final de 1997, e da Rússia, no 
segundo semestre de 1998, dominaram o cenário econômico no ano que se passou, 
obrigando o país a manter as taxas de juros em patamares considerados 
extremamente elevados, objetivando proteger a moeda nacional de ataques 
financeiros especulativos. Essa política financeira governamental causou impacto de 
forma negativa no nível de atividade da economia (ROMI, 1998) [Grifo nosso]. 
 

A Romi evidenciou em todos os RA analisados, a expectativa governamental do 

crescimento PIB para o próximo ano, aliando a isso uma expectativa interna de desempenho 

para a empresa, conforme se verifica no trecho que segue: 

O crescimento do PIB em 1999 foi de 0,82%, pequeno, mas significativo 
considerando as adversidades da conjuntura a que foi exposto o país. A estimativa 
de crescimento de 4% para o ano 2000, feita pelas autoridades governamentais, está 
sendo considerada factível pela maioria dos especialistas econômicos. A empresa 
pode considerar para o ano de 2000, um aumento significativo nas suas vendas, ao 
redor de 4 a 5 pontos para cada ponto percentual de crescimento do PIB brasileiro 
(ROMI, 1999) [Grifo nosso]. 
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Nesse contexto, sempre ao iniciar o RA do ano seguinte, a Romi faz suas 

considerações acerca das expectativas do PIB feita ao elaborar o RA do ano anterior, 

conforme o trecho abaixo: 

As expectativas governamentais do crescimento do PIB se confirmaram, e encerrou-
se o ano com uma variação positiva de 4,2% do PIB, puxado pelo crescimento da 
indústria de 4,79% (ROMI, 2000). 
 

Da mesma forma, ao relatar situações como a constatação da influência mundial da 

queda do nível de atividade da economia dos EUA, as primeiras informações da gravidade da 

crise argentina e o anúncio do racionamento de energia elétrica no país, no RA do ano de 

2001, a Romi também evidencia os reflexos desses acontecimentos na expectativa do PIB 

feita no encerramento do RA do ano anterior, conforme trecho que segue: 

Diante de todos esses acontecimentos, o crescimento do PIB em 2001 deve ficar em 
torno de 1,7%, dado bastante diferente das expectativas iniciais. O setor de máquinas 
e equipamentos tem como característica uma correlação positiva com a evolução do 
PIB do país e do exterior.  Dessa maneira, como seria de se esperar, o desempenho 
das vendas da empresa teve um comportamento similar ao da economia brasileira.  
(ROMI, 2001) [Grifo nosso]. 
 

Por ser a Romi uma empresa importadora de matérias-primas, como também 

exportadora de produtos, percebeu-se preocupação com taxas de câmbio e sua interferência 

nas finanças da empresa. O trecho que segue elucida esta constatação: 

Após a expressiva desvalorização do real no último trimestre de 2002, quando o 
dólar quase alcançou R$ 4,00, as taxas dessas principais moedas foram depreciadas, 
com uma queda significativa no segundo trimestre de 2003, estabilizando o dólar ao 
redor de R$ 2,90. Para a empresa, se por um lado a revalorização do real traz 
benefícios na importação de componentes, prejudica, contudo, a lucratividade das 
exportações e, mais importante do que isso, facilita o acesso ao mercado interno dos 
nossos concorrentes internacionais, nossos maiores competidores (ROMI, 2003) 
[Grifo nosso]. 
 

A Romi demonstra sua preocupação com a gestão da qualidade, tendo em vista várias 

menções nos RA (2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007) sobre atualizações das normas da 

ISO, conforme destaca o texto abaixo: 

Em julho de 2002 a empresa deu início ao projeto de implantação das normas ISO 
14001, visando obter certificação do seu Sistema de Gestão de Proteção do Meio 
Ambiente, projeto este estimado para conclusão em dois anos (ROMI, 2002). 
 
Em setembro de 2003, fomos certificados na versão 2000 da ISO 9001 (Gestão da 
Qualidade), que inclui todas as unidades fabris da empresa. Importantes avanços 
ocorreram no Projeto ISO 14001 (Gestão Ambiental), rumo à certificação que 
esperamos obter ainda em 2004 (ROMI, 2003) [Grifo nosso].  
  

Dentre as mudanças ambientais, uma que merece destaque e que teve grande 

significância para a companhia foi sua adesão ao novo mercado da BOVESPA. O trecho que 

segue relata esta constatação: 
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O dia 23 de março de 2007 será sempre considerado uma data significativa para a 
história da Companhia. Esta data marcou o início da listagem das ações da 
Companhia no segmento diferenciado de governança corporativa - Novo Mercado - 
da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) (ROMI, 2007). 

 
Outra mudança identificada por meio da análise das informações anuais da companhia, 

porém não evidenciada nos RA, são as modificações ocorridas na diretoria da companhia. Em 

2005 houve mudança na vice-presidência e em 2006, no cargo de presidente.  

Com base nos trechos acima citados, percebe-se que algumas mudanças ambientais 

ocorridas na Romi são ocasionadas pelo ambiente em que ela está inserida, como por 

exemplo, crise econômica mundial, desempenho do PIB e seus reflexos na companhia e 

oscilação na taxa de câmbio e seus reflexos no desempenho da companhia. Infere-se que a 

partir de tais mudanças, impostas pelo ambiente, a empresa precisou adequar processos para 

operar de forma compatível com o ambiente organizacional em que ela se encontra inserida. 

Constataram-se ainda, mudanças ambientais decorrentes de anseios da própria 

companhia, como por exemplo, a atualização das Certificações ISO, a adesão ao Novo 

Mercado da BOVESPA e as mudanças ocorridas na diretoria. Depreende-se que, a partir das 

mudanças citadas, a empresa também precisou adequar processos, no sentido de torná-los 

compatíveis ao novo ambiente organizacional ocasionado pelas mudanças. 

 

b) Interdiscursividade 

 

Quanto à interdiscursividade presente nos RA da Romi, dentre as mudanças 

ambientais identificadas, destacam-se referências à tecnologia em quase todos os RA. Na 

maioria das vezes, essas referências aparecem na descrição de investimentos realizados pela 

empresa e também de projetos iniciados pela mesma. O trecho abaixo demonstra um dos 

momentos em que a empresa ressalta os investimentos em tecnologia: 

Os investimentos em tecnologia atingiram em 1998 5,1% da Receita Operacional 
Líquida, evidenciando a estratégia da empresa da constante atualização tecnológica 
de seus produtos para manter-se competitiva no mercado internacional (ROMI, 
1998) [Grifo nosso]. 
 

Em outro trecho a empresa destaca a apresentação de um novo projeto de 

desenvolvimento tecnológico, evidenciando sua preocupação com tal aspecto: 

Em dezembro/2002, a empresa apresentou novo projeto de PDTI – Programa de 
Desenvolvimento Tecnológico Industrial, junto ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia, num total de 33,8 milhões de reais para os próximos três anos, que 
contempla os investimentos necessários para o desenvolvimento de novos produtos e 
atualização das atuais linhas, foco central da manutenção da competitividade 
nacional e internacional da companhia (ROMI, 2002) [Grifo nosso]. 
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Destaca-se que a preocupação com a tecnologia nos processos de produção pode estar 

relacionada à redução de custos e desperdícios no processo produtivo, tendo em vista os 

momentos de contenção de gastos que a empresa relata nos RA. 

 

c) Representação dos atores sociais 

 

A empresa não demonstra muita ênfase na representação dos atores sociais. Foi 

reportado no RA do ano de 2000, o tratamento dado aos funcionários, conforme trecho que 

segue: 

No contínuo objetivo de valorização do seu capital humano, a empresa implementou 
em outubro/2000 um programa de previdência privada aberta complementar para 
todos os seus funcionários e administradores. Em linhas gerais, o programa prevê 
um benefício alvo na aposentaria, aos 60 anos de idade, de 60% do salário nominal 
(ROMI, 2000) [Grifo nosso]. 
 

Praticamente em todos os RA a empresa faz menção aos sócios e ao Conselho de 

Administração, porém, nem sempre de forma nomeada, conforme citação: 

A administração está propondo uma distribuição de resultados, sob a forma de juros 
sobre o capital próprio, imputáveis a dividendos de 7,4 milhões de reais bruto, 
representando 40% do lucro líquido do exercício de 2001. Deste total proposto, 3,2 
milhões de reais já haviam sido aprovados pelo Conselho de Administração em 
18/12/01, tendo sido creditados em 31/12/01, para pagamento em 20/02/02 (ROMI, 
2001) [Grifo nosso]. 
 

Em todos os RA a Romi menciona seus agradecimentos aos seus funcionários, 

clientes, fornecedores e acionistas, porém, sem evidenciar mudanças ambientais ocorridas na 

empresa, conforme trecho que segue: 

A Administração agradece mais uma vez o apoio e confiança dos acionistas, 
funcionários, clientes, fornecedores e entidades com as quais se relaciona, recebidos 
em mais um ano de atividades, e espera contar com todos para o próximo exercício e 
todo o futuro da companhia (ROMI, 2002). 
 

Não foram identificadas outras evidências de representação dos atores sociais a partir 

da análise dos RA. 

 

4.2.3 Itautec S/A – Grupo Itautec 

 

O Quadro 13 apresenta uma síntese das mudanças ambientais, identificadas por meio 

das categorias de análise do significado representacional na ADC dos RA da Itautec, no 

período de 1998 a 2007. 
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Categorias de Análise 

Significado das palavras Interdiscursividade 
Representação dos 

atores sociais 
- Crise econômica mundial 
- Elevação das taxas de juros 
- Oscilações na taxa de câmbio 
- Redução no volume de vendas 
- Desvalorização da moeda nacional 
- Reestruturação da empresa em unidades de negócios 
- Criação de comitês para difusão das melhores práticas 
- Mudanças na presidência e vice-presidência do CA 
- Transferência da sede social da companhia 

Inovação e liderança 

A empresa enfatiza a sua 
força no mercado por 

meio da citação de seus 
clientes, mantendo as 
referências sobre a 

liderança 

Quadro 13 - Mudanças ambientais identificadas na Itautec S/A 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Apresentam-se a seguir alguns trechos extraídos dos RA da Itautec, cujos textos 

apresentam de forma mais detalhada as mudanças ambientais acima citadas. 

 

a) Significado das palavras  

 

A empresa relata o cenário econômico, marcado por altas taxas de desemprego e 

elevadas taxas de juros que provocaram uma redução das suas vendas. O trecho a seguir 

ilustra essa constatação: 

O ano de 1998 foi marcado por altas taxas de desemprego e elevadas taxas de juros, 
que provocaram uma expressiva redução da demanda no ponto de venda, em 
especial de produtos eletroeletrônicos. Como consequência, tradicionais empresas 
do varejo enfrentaram sérias dificuldades durante o ano, culminando com o pedido 
de concordata de várias delas (ITAUTEC, 1998) [Grifo nosso]. 
 

No ano seguinte, a Itautec descreve novamente o cenário econômico com a 

implantação da política de câmbio flutuante. Como a empresa utiliza significativamente 

insumos importados, esse cenário provocou aumento no custo dos produtos, e, 

consequentemente, reflexos no desempenho da empresa:  

Na Divisão Itautec, o aumento de custo provocou redução de margem, tendo sido 
implementadas ações para aumentar o volume de vendas e recuperar a rentabilidade 
do negócio. Na Divisão Philco, extremamente dependente do canal de varejo, os 
efeitos da conjuntura econômica adversa foram mais sentidos (ITAUTEC, 1999) 
[Grifo nosso]. 
 

A Itautec evidenciou em todos os RA analisados, o cenário econômico em que ela 

encontrava-se inserida, apresentando expectativas de desempenho para a empresa, conforme 

se verifica no trecho que segue: 

Após o ano de1999, que foi duramente afetado pela desvalorização do Real, o ano 
de 2000 mostrou um cenário econômico bem diferente. O aquecimento da economia, 
devido principalmente à redução gradual das taxas de juros, e uma política cambial 
mais realista trouxeram confiança para os mercados, para os investidores e para os 
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consumidores, refletindo em um crescimento do PIB de 4,2%, com destaque para o 
setor industrial com 4,8% de aumento, cujos efeitos podem ser observados no 
crescimento das vendas da Itautec Philco (ITAUTEC, 2000) [Grifo nosso]. 
 

Ao relatar situações como a constatação do racionamento de energia elétrica no Brasil, 

a crise institucional da Argentina e o desaquecimento da economia americana, que afetaram 

fortemente a economia brasileira, a Itautec também evidencia os reflexos desses 

acontecimentos, conforme trecho que segue: 

No ano, a desvalorização do real frente ao dólar foi de 18,7% e a taxa de juros 
(Selic) terminou o ano em 19% a.a., o que acentuou o desaquecimento no setor de 
eletroeletrônicos, obrigando a expressivos cortes nos volumes de produção. Como 
consequência, tanto a indústria quanto o varejo apresentaram elevação significativa 
nos níveis de estoque, aumentos dos custos da matéria-prima importada e, 
consequentemente, redução nas margens de comercialização (ITAUTEC, 2001) 
[Grifo nosso]. 
 

A Itautec, com a preocupação de reorganizar várias atividades da companhia, criou um 

plano de reestruturação, evidenciado em todos os RA analisados, conforme se verifica no 

trecho que segue: 

Durante o ano de 2002 foi efetuada uma profunda reestruturação na empresa, 
quando foram criadas Business Units (BUs), unidades de negócios com foco nos 
seus segmentos de atuação, com autonomia de produção, comercialização e 
desenvolvimento dos produtos (ITAUTEC, 2002) [Grifo nosso]. 
 

Dentre as mudanças ambientais, a Itautec relata a volatilidade dos mercados em função 

das eleições presidenciais, o que refletiu na desvalorização da moeda brasileira. O trecho que 

segue exemplifica esta constatação: 

O ano de 2002 foi marcado pela volatilidade dos mercados, principalmente em 
função das eleições presidenciais, ocorrendo durante o período uma significativa 
desvalorização de 52,2% do real frente ao dólar, tendo a moeda americana encerrado 
o período com a cotação de R$ 3,53 por dólar. Em decorrência disso, verificou-se 
uma expressiva elevação no custo dos produtos com componentes importados, com 
consequente aumento no preço final dos produtos, que aliado às elevações das taxas 
de juros, provocou retração na demanda durante praticamente todo o 2º semestre do 
ano (ITAUTEC, 2002). 
 

Com o objetivo de difundir as melhores práticas adotadas entre as empresas do grupo, 

a Itautec enfatiza a criação de seis comitês, conforme trecho que segue:  

Foram criados seis Comitês com a participação de executivos pertencentes às 
empresas industriais do Grupo. Esses comitês têm por objetivo difundir as melhores 
práticas adotadas entre as empresas industriais do Grupo (ITAUTEC, 2005) [Grifo 
nosso].  
 

Percebe-se desta forma, conforme preconizado pela literatura, a presença do 

isomorfismo entre as empresas do grupo, pela difusão das melhores práticas. Conforme 

Machado-da-Silva e Fonseca (1993), o isomorfismo institucional, ocorre pelas práticas 

homogêneas nos processos. 
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Conforme relatório de Informações Anuais (2007), houve modificação na presidência 

do CA, a qual passou a ser exercida pelo presidente da companhia. Houve mudança também 

do cargo de vice-presidente do CA. 

Segundo o relatório de Informações Anuais (2006) da Itautec, foi aprovada, em 19 de 

janeiro, a alteração da denominação social da empresa para Itautec S/A – Grupo Itautec e a 

transferência da sede social para a cidade de São Paulo. 

Pelo exposto, identifica-se que algumas das mudanças ambientais ocorridas na Itautec, 

foram causadas pelo ambiente em que ela se encontra, como por exemplo, o cenário 

econômico, marcado pelo desemprego e altas taxas de juros e a consequente redução no 

volume de vendas. Para reagir a tais mudanças, impostas pelo ambiente, entende-se que a 

companhia precisou tornar seus processos compatíveis ao ambiente organizacional em que ela 

se encontra inserida. 

Outras mudanças ambientais foram classificadas como decorrentes da vontade da 

companhia, como por exemplo, a criação de plano de reestruturação da empresa em unidades 

de negócios, a criação de comitês que visam difundir as melhores práticas, as mudanças na 

presidência e vice-presidência do CA e a transferência da sede social da companhia para São 

Paulo. Novamente aqui, frente às mudanças citadas, entende-se que a empresa também 

precisou modificar processos, no sentido de torná-los compatíveis ao novo ambiente 

organizacional ocasionado pelas mudanças. 

 

b) Interdiscursividade 

 

Quanto à interdiscursividade presente nos RA da Itautec, destacam-se a inovação e a 

liderança, que se encontram na maioria das vezes, na descrição de lançamento de novos 

produtos. O trecho abaixo demonstra um dos momentos em que a empresa ressalta 

lançamento de um serviço inédito no Brasil: 

No segmento de microcomputadores destacamos o lançamento para o consumidor 
de um serviço inédito no Brasil: o sistema BTO (Build to Order), onde o cliente 
configura o micro que deseja adquirir, através do site da Itautec na Internet. Em 
dezembro, foi lançado com grande sucesso o microcomputador Transglobe, primeiro 
micro no Brasil de empresa de renome comercializado na faixa de US$ 1.000 
(ITAUTEC, 1998) [Grifo nosso]. 
 

Em outro trecho a empresa destaca os lançamentos aliados a melhoria de imagem de 

marca, evidenciando um crescimento na receita bruta: 

Neste segmento deve-se ressaltar o lançamento da TV de 32” Digital Ready, da 34” 
Real Flat e o início da produção em agosto das TVs com telas de cristal líquido (LCD) 
de 15”, sendo a primeira empresa instalada em Manaus a atender todas as exigências do 
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Processo Produtivo Básico (PPB), aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio. Tais lançamentos, aliados a melhoria de imagem de marca 
proporcionaram um crescimento de 174% na receita bruta destes produtos, em relação a 
2001(ITAUTEC, 2002). 
 

Outras elocuções que prevalecessem no texto dos RA não foram identificadas.  

 

c) Representação dos atores sociais 

 

A empresa enfatiza a sua força no mercado por meio da citação de seus clientes, 

mantendo sua fala sobre a liderança, conforme trecho que segue: 

Destaque-se que na reinauguração do Extra Mappin, foi lançado um produto 
inovador, o Infomusic, que permite aos clientes de lojas de discos ouvir até 4.000 
títulos, sem romper os selos, tornando-se uma grande vantagem para os lojistas e 
para os clientes (ITAUTEC, 1999) [Grifo nosso]. 
 

Em todos os RA a Itautec menciona seus agradecimentos aos seus funcionários, 

clientes, fornecedores e acionistas, porém, sem evidenciar mudanças ambientais ocorridas na 

empresa, conforme trecho que segue: 

Agradecemos aos nossos funcionários pela dedicação e entusiasmo e aos acionistas, 
clientes e fornecedores pela confiança nos planos empreendidos (ITAUTEC, 2002). 
 

Não foram identificadas outras evidências de representação dos atores sociais. 

 

4.2.4 Klabin S/A 

 

O Quadro 14 apresenta uma síntese das mudanças ambientais, identificadas por meio 

das categorias de análise do significado representacional na ADC dos RA da Klabin, no 

período de 1998 a 2007. 

 

Categorias de Análise 

Significado das palavras Interdiscursividade 
Representação dos 

atores sociais 
- Crise econômica mundial 
- Elevação das taxas de juros 
- Integração dos sistemas de gestão da qualidade 
- Certificação ISO 
- Certificação Forest Stewardship Council (FSC) 
- Reestruturação societária 
- Adesão ao nível I de Governança Corporativa 
- Reestruturação financeira 
- Mudanças na direção geral da companhia 
- Mudanças na presidência e vice-presidência do CA 

- A fala predominante 
pelos RA foi a liderança; 
- Uma segunda fala fazia 
referência aos 
investimentos em 
tecnologia na expansão da 
capacidade produtiva 
- Como terceira fala, 
apareceu a preservação 
ambiental 

- A empresa faz 
referências aos seus 
empregados 
 - Um cliente da 
empresa é sempre 
citado pelo nome 
como forma de 
ressaltar a sua 
importância 

Quadro 14 - Mudanças ambientais identificadas na Klabin S/A 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Apresentam-se a seguir alguns trechos extraídos dos RA da Klabin, cujos textos 

apresentam de forma mais detalhada as mudanças ambientais acima citadas. 

 

a) Significado das palavras  

 

Pela análise dos RA, percebe-se que a empresa relata tanto o cenário econômico 

geográfico em que está inserida, como o mundial, apontando crises, como as da Rússia e da 

Ásia, as elevadas taxas de juros, o período eleitoral brasileiro, cujos aspectos se refletiram no 

desempenho da companhia, como por exemplo: 

No mercado internacional de celulose, não ocorreu o esperado equilíbrio 
oferta/demanda, resultando em estoques relativamente altos e preços em níveis 
historicamente baixos (KLABIN, 1998). 
 
O desempenho dos negócios em 2001 foi afetado pela conjuntura econômica 
desfavorável – racionamento de energia elétrica e os efeitos da crise da Argentina, 
do desaquecimento da economia mundial e dos atentados terroristas nos Estados 
Unidos. Esses fatores provocaram redução de demanda nos mercados de papel e 
celulose (KLABIN, 2001) [grifo nosso]. 

 
A companhia evidencia no ano de 1998 a integração dos sistemas de gestão da 

qualidade. O trecho que segue relata a integração desse sistema:  

Em 1998 consolidou-se a integração dos Sistemas de Gestão da Qualidade, 
incluindo-se nesses sistemas, ações para manutenção e melhoria da qualidade do 
produto, processo de produção, meio ambiente e segurança do trabalho (KLABIN, 
1998) [Grifo nosso]. 
 

A certificação ISO, que visa gerenciamento da qualidade e do meio ambiente, esteve 

presente nos RA da Klabin, com maior ênfase nos anos de 1999, 2000, 2001 e 2004. A 

empresa evidencia ainda, as premiações recebidas em programa de qualidade e produtividade. 

O trecho que segue evidencia essa afirmação: 

Com relação ao gerenciamento da qualidade e do meio ambiente, a Riocell manteve 
seus Certificados ISO 9002 e ISO 14001, além de ganhar o Troféu Bronze do 
Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (KLABIN, 1999) [Grifo nosso]. 
 

O trecho a seguir evidencia outra parte do texto do RA em que a empresa afirma a 

obtenção da certificação ISO ambiental: 

Na área industrial, a obtenção da certificação ambiental ISO 14.001 pelas unidades 
de Klabin Papéis de Correia Pinto e Otacílio Costa em Santa Catarina e Angatuba 
em São Paulo, também eleva para 100% a cobertura de suas atividades de fabricação 
de celulose e papel (KLABIN, 2004) [Grifo nosso]. 
 

Outra certificação que a empresa enfatiza, principalmente nos RA de 2003 a 2006, é o 

selo do Forest Stewardship Council (FSC), considerado um diferencial importante também do 

ponto de vista comercial, pois facilita, para os clientes da Klabin, o acesso a alguns mercados, 
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como a União Européia. Além disso, é um atestado do bom desempenho da Klabin no manejo 

de suas florestas: 

Em 2001 foram certificadas as florestas e a unidade industrial de Guaíba (RS), deste 
modo, a Klabin foi a primeira empresa de celulose de eucalipto no mundo a obter o 
selo do Forest Stewardship Council (FSC) para 100% da cadeia de custódia 
(KLABIN, 2001) [Grifo nosso]. 
 

Esse reconhecimento ratifica a preocupação da companhia com o meio ambiente, 

coerente com a sua prática de desenvolvimento sustentável. Esta certificação internacional 

atesta que as operações florestais são realizadas com os mais rigorosos critérios sócio-

econômicos e ambientais. 

Em 2001 houve uma reestruturação societária em que a companhia passou a ser 

denominada de Klabin S/A, antiga Riocell, conforme relatado na sequência: 

A reestruturação societária visa redução de custos administrativos e operacionais, 
redução de custos e despesas com tributos indiretos, redução dos impostos 
incidentes sobre o lucro, maior integração das empresas Klabin, viabilizando o 
aproveitamento de sinergias, a padronização de políticas e procedimentos, bem 
como a racionalização do uso dos recursos financeiros e ampliação da transparência 
para o mercado de capitais (KLABIN, 2001) [Grifo nosso]. 
 

A Klabin concluiu o processo de reestruturação comunicado ao mercado em 15 de 

outubro de 2001. A reestruturação teve por objetivo simplificar a organização operacional e 

societária concentrando as operações em uma única companhia aberta, essencialmente com a 

mesma situação operacional e societária. 

Outra mudança que marcou a companhia foi a adesão em 2002, ao Nível I de 

Governança Corporativa da BOVESPA. A partir de então, enfatiza em todos os RA sobre esse 

selo que certifica a transparência dos informes financeiros da companhia ao mercado e o 

respeito e a equanimidade com que trata todos os seus acionistas, conforme trecho que segue:  

Aderindo a Nível I de Governança Corporativa, a Klabin se antecipa às exigências 
do mercado e já está divulgando, juntamente com estas demonstrações contábeis, a 
demonstração do fluxo de caixa (KLABIN, 2002) [Grifo nosso]. 
 

Em setembro de 2003 foi concluído o processo de reestruturação financeira da 

companhia. Os principais fatos da reestruturação foram: 

Encerramento da joint-venture com a Norske Skog em março/03, saindo do negócio 
de papel imprensa, convertendo a produção de papel imprensa em papéis de 
embalagem. Transferência do controle acionário da Riocell para a Aracruz em 
julho/03. Encerramento da joint-venture com a Kimberly Clark no Brasil e na 
Argentina em agosto/03, com a saída da Klabin do negócio de papéis sanitários. 
Alienação da participação acionária da Klabin na Bacell para a RGM International 
em setembro de 2003 (KLABIN, 2003). 
 

Por fim, dentre as mudanças ambientais identificadas na Klabin, destacam-se 

alterações ocorridas na composição do Conselho de Administração (CA). Conforme relatório 
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de Informações Anuais percebeu-se que a companhia fez revezamento a cada ano, dentre os 

membros deste conselho, para exercer a função de presidente. Porém, todos que ocuparam a 

posição de presidente continuaram fazendo parte do conselho no período analisado. Com 

relação à direção geral da companhia, foram identificadas mudanças no ano de 1999, 2000, 

2001 e 2007. 

Pelos trechos acima citados, percebe-se que algumas das mudanças ambientais 

ocorridas na Klabin são decorrentes do próprio ambiente em que ela se encontra inserida, 

como por exemplo, a crise econômica da Rússia e Ásia e as elevadas taxas de juros. Para 

reagir a tais mudanças, impostas pelo ambiente, entende-se que a empresa precisou adequar 

seus processos para continuar operando em conformidade com o ambiente organizacional. 

Por outro lado, outras mudanças ambientais foram decorrentes da vontade da 

companhia, como por exemplo, a integração dos sistemas de gestão da qualidade, as 

certificações ISO e Forest Stewardship Council (FSC), a reestruturação societária, a adesão 

ao Nível I de Governança Corporativa da BOVESPA, a reestruturação financeira da 

companhia e as várias mudanças na composição da diretoria e CA. Entende-se aqui, que a 

empresa também precisou modificar processos, no sentido de torná-los compatíveis ao novo 

ambiente organizacional ocasionado pelas mudanças. 

 

b) Interdiscursividade 

 

A elocução principal evidenciada nos RA da Klabin nos anos de 1998, 2000, 2001, 

2003 e 2006, dentre as mudanças ambientais identificadas, foi a liderança. Nesses anos a 

empresa deu ênfase ao fato de ser a líder em alguns setores e a pioneira em algumas 

atividades. 

A Klabin mantém sua estratégia, focando suas linhas de negócios na grande 
indústria de embalagens. A empresa continuará adicionando capacidades em papéis 
e cartões para embalagens, e aprofundará sua liderança nos produtos de embalagem, 
caixas de papelão ondulado e sacos industriais. A expansão da base florestal é 
requisito básico para o futuro crescimento (KLABIN, 2006) [Grifo nosso]. 
 

Identificou-se ainda a preocupação da Klabin com os investimentos na expansão da 

capacidade produtiva e em melhorias no sistema de produção (tecnologia), visando aumentar 

a produção, reduzir custos e eliminar gargalos. Assim, uma segunda elocução predominante, 

foram os investimentos em tecnologia para expansão da capacidade de produção. 

Os investimentos em 2001 totalizaram R$ 361 milhões, um crescimento de 69% em 
relação a 2000 (sem considerar aquisições). O investimento mais relevante foi a 
ampliação da capacidade de produção de celulose de mercado, na unidade de Guaíba 
(RS), que passará de 300 mil para 400 mil toneladas/ano, integralmente branqueada, 
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pelo processo ECF (Elementary Chlorine Free – sem cloro elementar) a partir do 
segundo trimestre de 2002 (KLABIN, 2001) [Grifo nosso]. 
 

Uma terceira fala identificada em todos os RA foi a preocupação da Klabin em relação 

ao meio ambiente e à preservação ambiental, conforme trecho que segue: 

A permanente preocupação da Klabin com o meio ambiente se traduz em ações 
concretas no sentido de elevar os padrões operacionais da empresa na questão de 
proteção ambiental. A companhia possui uma área total de 426 mil hectares, sendo 
237 mil hectares de florestas plantadas e 130 mil hectares de florestas nativas 
preservadas. Mantém programas de pesquisa em melhoramento, manejo, solos e 
nutrição, biotecnologia e ambiência. Além disso, firma convênios e promove 
intercâmbio técnico-científico com universidades e instituições de pesquisa, do 
Brasil e do Exterior (KLABIN, 2001) [Grifo nosso]. 
 

No final de 2007, a Klabin reportou que preservava 175 mil hectares de matas nativas, 

representando 41% do total de terras, preservando a biodiversidade, com destaque para a 

reintrodução de espécies extintas na região.  

 

c) Representação dos atores sociais 

 

A empresa se refere aos seus empregados em todos os RA. O termo utilizado foi 

funcionários ou empregados, porém, em 2004 ela se refere aos funcionários como seus 

colaboradores. Os trechos que seguem, ilustram essa afirmação: 

A Klabin mantinha 9.294 empregados próprios e 7.247 contratados de terceiros no 
final de 2002 (KLABIN, 2002). 
 
Outro fator de orgulho é a atuação voluntária dos funcionários em várias iniciativas 
sociais que contam com o apoio institucional da Empresa (KLABIN, 2002). 
 

Quanto à forma como os clientes são representados, verificou-se que nos anos de 

2000, 2004, 2006 e 2007 um cliente da empresa é sempre citado pelo nome como forma de 

ressaltar a sua importância. O trecho abaixo demonstra esta forma de representação: 

O segmento de cartões é uma área estratégica para a empresa, onde se prevê o maior 
desenvolvimento nos próximos anos. A Klabin é a única produtora de cartões para 
embalagens para líquidos (liquid packaging board) na América Latina, sendo a 
Tetra Pak seu principal cliente (KLABIN, 2000) [Grifo nosso]. 
 

Em todos os RA a Klabin faz menção de agradecimento aos seus funcionários e 

colaboradores, porém, sem evidenciar mudanças ambientais ocorridas na empresa, conforme 

trecho que segue: 

A Administração agradece aos acionistas, clientes, fornecedores e aos seus 
funcionários pela colaboração, confiança e dedicação durante o exercício de 1998 
(KLABIN, 1998). 
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Outras maneiras de representação dos atores sociais não foram identificadas a partir da 

análise dos RA. 

 

4.2.5 Marcopolo S/A 

 

O Quadro 15 apresenta uma síntese das mudanças ambientais, identificadas por meio 

das categorias de análise do significado representacional na ADC dos RA da Marcopolo, no 

período de 1998 a 2007. 

 

Categorias de Análise 

Significado das palavras Interdiscursividade 
Representação dos 

atores sociais 
- Crise econômica mundial 
- Elevação das taxas de juros 
- Redução significativa nas vendas 
- Reorganização administrativa 
- Instituição do Programa de Participação nos Resultados 
- Adesão ao nível II de Governança Corporativa 
- Consolidação do sistema de gestão ambiental, ISO 
- Plano de carreira, que viabiliza rodízios nas funções 
- Mudanças na presidência e vice-presidência da companhia 
- Mudança na vice-presidência do CA 

Destaca-se como 
elocução principal a 
internacionalização 

A empresa faz 
menção aos 
empregados, 

referindo-se a esses 
como colaboradores 

Quadro 15 - Mudanças ambientais identificadas na Marcopolo S/A 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Apresentam-se a seguir alguns trechos extraídos dos RA da Marcopolo, cujos textos 

apresentam de forma mais detalhada as mudanças ambientais acima citadas. 

 

a) Significado das palavras  

 

A empresa relata o desempenho da indústria brasileira de carrocerias para ônibus, 

mediante o crescimento do PIB e das taxas de juros, conforme trecho que segue: 

Em 1998, o PIB cresceu algo próximo a 0,5%, contra 3,7% do ano anterior, 
refletindo a restrição das condições internas de crédito, o aumento significativo                                                            
das taxas de juros e taxa irreal do câmbio. O setor de bens duráveis foi 
particularmente atingido pela crise, com uma queda na produção de mais de 20% em 
muitos segmentos. A indústria nacional de carrocerias para ônibus foi privilegiada, 
apresentando crescimento de 5,4% em relação aos dados de 1997 (MARCOPOLO, 
1998) [Grifo nosso]. 
 

Entretanto, no RA de 1999 a empresa relata o péssimo desempenho da indústria 

brasileira de carrocerias para ônibus, que registrou o menor desempenho dos últimos cinco 

anos, relatando os fatores que ocasionaram esta performance, conforme trecho a seguir: 
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As vendas totais declinaram 37,3%, passando de 19.291 unidades, em 1998, para 
12.098 unidades. No mercado doméstico foram comercializadas 9.610 unidades, 
uma redução de 39,5% ante as 15.883 comercializadas em 1998. A fraca 
performance foi originada por quatro fatores: a mudança na política cambial em 
janeiro; a escassez de financiamentos, aliada a altas taxas de juros; as indefinições 
na política de concessões de transportes urbanos e rodoviários de passageiros; e, 
finalmente, o crescimento incontrolável do transporte ilegal. Esses fatores tiveram 
um impacto direto nas empresas transportadoras, que adiaram seus programas de 
renovação da frota (MARCOPOLO, 1999) [Grifo nosso]. 

 
Para fazer frente às novas oportunidades mercadológicas e dar suporte à expansão dos 

negócios no país e no exterior, a Marcopolo avançou nos planos de reorganização 

administrativa, conforme trecho abaixo: 

Durante o terceiro trimestre, o Sr. José Rubens De La Rosa foi designado para 
ocupar o cargo de Diretor Geral cumulativamente com as funções de Diretor 
Administrativo e Financeiro, o Sr. Carlos Zignani passou a desempenhar funções 
estratégicas junto à Diretoria Corporativa e o Sr. Carlos Casiraghi assumiu a Direção 
Geral da Polomex (MARCOPOLO, 2000). 
 

Em 1998, com o objetivo de estreitar o relacionamento com seus empregados e 

materializar mútuos interesses no empreendimento, a Marcopolo instituiu o programa de 

participação nos resultados, conforme trecho a seguir: 

No programa de participação nos resultados, os objetivos e metas pactuados estão 
atrelados à missão da empresa, devendo propiciar ganhos de produtividade, redução 
de custos, assiduidade e segurança ocupacional dos colaboradores (MARCOPOLO, 
1998) [Grifo nosso]. 
 

No mês de setembro de 2002, a Marcopolo aderiu ao Nível II de Governança 

Corporativa da BOVESPA. O trecho abaixo enfoca, dentre as várias novas obrigações da 

companhia a partir desta adesão, aquelas quanto aos informes financeiros: 

A Companhia se comprometeu, a prestar informações adicionais ao mercado, 
divulgando calendário anual de eventos, acordos de acionistas, programas de opções, 
contratos com o mesmo grupo econômico e informações financeiras mais detalhadas 
(MARCOPOLO, 2002) [Grifo nosso]. 
 

Percebe-se desta forma que o maior detalhamento dado pela empresa nas informações 

dos RA, deve-se também às exigências do nível II de Governança Corporativa exigidos pela 

BOVESPA.  

Em 2004, a Marcopolo consolidou o seu Sistema de Gestão Ambiental com a 

conquista da certificação ISO 14001. O trecho que segue relata a importância desta 

certificação para a companhia:  

A importância dessa certificação é a oportunidade de poder demonstrar, com bases 
documentadas, que a empresa gerencia e controla os aspectos ambientais que geram 
impactos significativos no meio ambiente, sem contar o benefício de manter boas 
relações com a comunidade, satisfazer critérios de investidores, melhorar o acesso 
ao capital e fortalecer a imagem e a participação no mercado (MARCOPOLO, 2004) 
[Grifo nosso]. 
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 Além da ISO 14001, outro reconhecimento recebido pela Marcopolo foi o prêmio 

ABS Ambiental 2004 que objetiva agraciar as empresas que demonstram ações continuadas 

com resultados comprovados na proteção do meio ambiente e melhoria contínua do sistema 

de gestão. 

O plano de carreira na empresa visa promover o crescimento profissional a partir da 

aquisição gradativa de competências e do domínio de novas habilidades pelos empregados, 

conforme relatado no trecho a seguir: 

Pelo plano de carreira, a política da empresa é dar prioridade ao aproveitamento das 
pessoas que já estão em seu quadro funcional, utilizando para isto o Programa de 
Recrutamento Interno (MARCOPOLO, 2005).   
 

 Percebe-se do trecho acima, que o crescimento profissional dos empregados, pelas 

novas oportunidades, provoca mudanças no ambiente empresarial, tendo em vista que há 

rotatividade de funções dentro da empresa. Assim, quando alguém assume uma nova posição, 

outra pessoa precisa substituí-lo na função anterior. 

Dentre as mudanças ambientais, conforme relatório de Informações Anuais (2005), 

também houve alteração na presidência e vice-presidência da companhia. Na composição do 

CA, mais especificamente na função de vice-presidência, também houve modificação. 

Pelo exposto, verifica-se que as mudanças ambientais ocorridas na Marcopolo podem 

ser sintetizadas na crise econômica, elevação das taxas de juros, redução significativa nas 

vendas, reorganização administrativa, instituição do programa de participação nos resultados, 

adesão ao Nível II de Governança Corporativa, consolidação do sistema de gestão ambiental, 

plano de carreira e pelas modificações na direção da companhia. 

Dentre essas mudanças, destaca-se a crise econômica, elevação das taxas de juros e 

redução nas vendas, como sendo uma imposição do ambiente. Porém, as demais tendem a 

ocorrer mais pela vontade da companhia do que por imposições do ambiente. Para reagir a 

tais mudanças, a empresa precisa adequar seus processos de forma compatível com o 

ambiente organizacional em que ela se encontra inserida. 

 

b) Interdiscursividade 

 

Quanto à interdiscursividade presente nos RA da Marcopolo, dentre as mudanças 

ambientais, destaca-se basicamente como elocução principal, a internacionalização, 

evidenciada nos RA de todos os anos analisados, conforme trechos abaixo: 

A atividade principal da Marcopolo está centrada na fabricação de carrocerias para 
ônibus, segmento no qual a Companhia é, hoje, uma das maiores do mundo. [...] Por 
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intermédio de alianças estratégicas no México, África do Sul e Colômbia, ampliou 
sua presença no cenário internacional (MARCOPOLO, 2000) [Grifo nosso]. 
 
Em sintonia com a estratégia de diversificação de mercados e consolidação da 
posição no exterior, a Marcopolo exportou 4.124 unidades, um crescimento de 
40,9% em relação a 2000 (MARCOPOLO, 2001) [Grifo nosso]. 
 

Percebe-se nos trechos citados a preocupação da empresa com a sua consolidação no 

mercado internacional, pela ênfase dada às suas operações no exterior. 

 

c) Representação dos atores sociais 

 

Os empregados da empresa são os atores sociais, cuja forma de representação nos RA 

merece destaque. Em todos os anos analisados, com exceção de 1999, os empregados são, na 

maioria das vezes, citados como colaboradores, com destaque para os anos de 2002 e 2004, 

em que eles são sempre representados desse modo. O trecho abaixo evidencia esta 

constatação: 

O Ser Humano respeitado, comprometido e valorizado é a segurança do nosso 
sucesso. Esse é um dos princípios que norteiam as atividades da Marcopolo. 
Tradicionalmente, a empresa vem investindo fortemente em melhorias de métodos, 
processos e nas práticas de gestão de pessoas, proporcionando aos seus 
colaboradores um ambiente de trabalho atrativo. O diferencial competitivo da 
Marcopolo tem como base o comprometimento de cada um com o negócio, o 
estímulo à conquista da realização pessoal e profissional e o consequente orgulho 
por trabalhar na empresa (MARCOPOLO, 2002) [Grifo nosso].  
 

Não foram identificadas outras evidências de representação dos atores sociais a partir 

da análise dos RA. 

 

4.2.6 Randon S/A Implementos e Participações 

 

O Quadro 16 apresenta uma síntese das mudanças ambientais, identificadas por meio 

das categorias de análise do significado representacional na ADC dos RA da Randon, no 

período de 1998 a 2007. 

 

Categorias de Análise 

Significado das palavras Interdiscursividade 
Representação dos atores 

sociais 
- Crise econômica da Argentina 
- Adesão ao nível I de Governança Corporativa 
- Mudanças na gestão ambiental 

Não houve 
Não se verificou nenhuma 

forma de representação 

Quadro 16 - Mudanças ambientais identificadas na Randon S/A 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Apresentam-se a seguir alguns trechos extraídos dos RA da Randon, cujos textos 

apresentam de forma mais detalhada as mudanças ambientais acima citadas. 

 

a) Significado das palavras  

 

As controladas da Randon possuem negócios regulares na Argentina há mais de uma 

década e, nos últimos anos, o volume de exportações para aquele mercado tornou-se 

relevante. Porém, as dificuldades enfrentadas pelo país vizinho em 2001 afetaram o 

desempenho da Randon, conforme trecho que segue: 

Seguindo boa prática contábil, a Companhia decidiu contabilizar os efeitos da 
desvalorização do Peso Argentino sobre patrimônio, créditos e débitos ainda no 
exercício 2001. Com isto, a Randon Implementos reconheceu perdas equivalentes a 
R$ 8,2 milhões e a Fras-le S/A reconheceu perdas equivalentes a R$ 4,9 milhões. A 
Randon Participações, como consequência, consolidou perdas de R$ 10 milhões 
referentes às duas controladas mencionadas. Estas contabilizações levaram em conta 
uma taxa de cambio de 1,60 pesos por dólar e 1,45 reais por peso (RANDON, 2001) 
[Grifo nosso]. 
 

A política com acionistas foi fortalecida com a adesão da Randon Participações S/A ao 

Nível I das práticas diferenciadas de Governança Corporativa da BOVESPA, conforme segue: 

A Randon Participações S.A. aderiu em 26 de junho de 2001 ao Nível I das Práticas 
Diferenciadas de Governança Corporativa da BOVESPA, passando a compor o novo 
Índice de Governança Corporativa (IGC). Esta atitude mantém coerência com a 
prática de transparência que norteia o relacionamento da Randon com acionistas e 
investidores em geral (RANDON, 2001) [Grifo nosso]. 
 

A Randon orienta suas ações na direção do crescimento sustentado. Consciente da 

responsabilidade ambiental, a companhia possui diretrizes que visam o compromisso de 

respeito ao meio ambiente e orienta para uma gestão que comprometa funcionários, 

fornecedores e prestadores de serviço. Em 2005, várias medidas foram tomadas com relação a 

esse tema, conforme apresentado abaixo: 

Ampliação da estação de tratamento de efluentes do complexo industrial das 
empresas Randon, com capacidade para suportar até 30m3/hora de efluentes 
líquidos, permitindo uma reutilização de 50% a 60% do volume tratado; Com vistas 
a melhorar o gerenciamento e desempenho ambiental a Master remodelou seu banco 
de dados de levantamento de aspectos e impactos ambientais por processos 
(RANDON, 2005) [Grifo nosso]. 
 

Dentre as mudanças ambientais identificadas, percebe-se que a crise da Argentina que 

afetou os negócios da companhia é decorrente do ambiente econômico. Por outro lado, a 

adesão ao nível I das práticas diferenciadas de Governança Corporativa da BOVESPA e as 

mudanças na gestão ambiental, decorrem da vontade da companhia. Frente às mudanças 
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ambientais, entende-se que a empresa precisa adequar seus processos, tornando-os 

compatíveis ao ambiente organizacional. 

 

b) Interdiscursividade 

 

Quanto à interdiscursividade, não se identificou predominância nos textos dos RA da 

empresa no período da pesquisa. 

 

c) Representação dos atores sociais 

 

Com relação aos atores sociais, nenhuma forma de representação se destacou. Os 

funcionários, por exemplo, raramente são citados. 

 

4.2.7 Suzano Papel e Celulose S/A 

 

O Quadro 17 apresenta uma síntese das mudanças ambientais, identificadas por meio 

das categorias de análise do significado representacional na ADC dos RA da Suzano, no 

período de 1998 a 2007. 

 

Categorias de Análise 

Significado das palavras Interdiscursividade 
Representação dos 

atores sociais 
- Crise econômica 
- Desvalorização da moeda nacional 
- Mudanças na política cambial 
- Implementação do módulo R/3 da SAP 
- Implantação do sistema de cargos e salários 
- Certificações ISO e FSC 
- A Companhia listou créditos de carbonos na Chicago 
Climate Exchange (CCX) 
- Mudanças na estrutura organizacional da companhia 
- Desenvolvimento do Projeto Excelência, visando a 
implementação de estratégias 
- Oscilação no mercado de ações 
- Aquisição de ações da própria companhia, que eram de 
propriedade de outra empresa 
- Unificação da gestão dos negócios 
- Integração operacional e societária 
- Criação de unidades de negócio 
- Oscilações no mercado de papel e celulose 
- Nova mudança na estrutura organizacional, agora baseada 
nas unidades de negócio 
- Implementação do modelo de gestão baseado nos critérios 
da excelência da Fundação Nacional da Qualidade e 
Excelência Operacional 

Em todos os RA 
predominou a 
melhoria da 
qualidade, a 
tecnologia de 

processos visando a 
expansão da produção 
e redução de custos e 
a busca pela liderança 

de mercado 
 

A empresa faz 
referências aos seus 

acionistas e 
empregados 
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- Reorganização da empresa reforçando o conceito das 
unidades de negócio 
- Criação de um programa que visa diminuir acidente de 
trabalho na companhia 
- Mudanças na presidência e vice-presidência do CA 

Quadro 17 - Mudanças ambientais identificadas na Suzano 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Apresentam-se a seguir alguns trechos extraídos dos RA da Suzano, cujos textos 

apresentam de forma mais detalhada as mudanças ambientais acima citadas. 

 

a) Significado das palavras  

 

Em 1998, a empresa reporta os efeitos da crise econômica da Ásia, que repercutiram e 

afetaram a companhia, conforme trecho que segue: 

A crise econômica na Ásia em 1997 e suas repercussões em 1998 afetaram o 
equilíbrio entre demanda e oferta nos mercados de celulose e papel, prolongando a 
situação de excesso de oferta. Pelo terceiro ano consecutivo os preços não se 
sustentaram e ficaram muito abaixo da média histórica. O agravamento da crise 
financeira que se seguiu à moratória da Rússia resultou em forte redução das linhas 
de financiamento externo em geral e de exportações em particular (SUZANO, 1998) 
[Grifo nosso].  
 

Ainda em 1998, a empresa reporta a desvalorização do real e suas consequências 

favoráveis aos negócios da empresa, conforme abaixo: 

A desvalorização do real ocorrida no início de 1999 terá consequências benéficas de 
longo alcance para a Companhia, que, por ser fortemente exportadora e com a 
maioria dos seus custos incorridos em reais, terá melhora no lucro da atividade e na 
geração de caixa operacional (SUZANO, 1998).  
 

A mudança na política cambial também foi relatada como um fator benéfico à 

companhia, conforme o trecho que segue: 

A mudança, em 1999, na condução da política cambial foi altamente benéfica para a 
Companhia, embora a percepção da melhoria tenha sido dificultada pela magnitude 
de um dos dois efeitos da desvalorização do Real: a variação monetária da dívida 
contratada em dólares. O segundo efeito, este positivo, foi a melhoria da receita 
decorrente da característica basicamente exportadora da Bahia Sul (SUZANO, 
1999).  
 

A empresa passou por uma atualização tecnológica com a implementação do sistema 

R/3 da SAP, conforme elucida o trecho abaixo: 

A implantação do sistema R/3 da SAP, teve curso durante o ano e entrou em 
operação no início de março de 1999, proporcionando melhor integração nos 
processos administrativos e operacionais (SUZANO, 1998) [Grifo nosso]. 
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A empresa reporta a implantação do sistema de cargos e salários para administração da 

remuneração, o projeto de indicadores de resultados em treinamento e desenvolvimento, além 

da revisão do programa de comunicação interna (SUZANO, 1998). 

Preocupada com a gestão da qualidade, a empresa reportou a obtenção de 

certificações, conforme apresentado nos trechos seguintes:  

No final do 1o trimestre de 1998 a empresa obteve a re-certificação do seu Sistema 
da Qualidade, com base nas recomendações das normas ISO 9002 e ISO 14001. Na 
ocasião ampliou-se o escopo da norma ISO 9002 para a área florestal, sendo a Bahia 
Sul a primeira empresa brasileira a possuir uma certificação da cadeia do processo 
desde o viveiro de mudas até a entrega do produto acabado ao cliente final 
(SUZANO, 1998) [Grifo nosso].  
 
Além da certificação FSC nas florestas da Bahia, que confirmou a excelência da 
Suzano Papel e Celulose na gestão de suas florestas, a Companhia listou créditos de 
carbonos na Chicago Climate Exchange (CCX), bolsa de mercadorias especializada 
na negociação de créditos de carbono (SUZANO, 2005) [Grifo nosso]. 
 
No final do ano conquistamos a certificação FSC (Forest Stewardship Council) para 
as Unidades Florestal e Industrial Suzano e Rio Verde, no Estado de São Paulo 
(SUZANO, 2006) [Grifo nosso]. 
   

A empresa relata mudanças na estrutura organizacional nas suas áreas, conforme 

trecho a seguir: 

Nova estrutura organizacional foi implementada nas áreas da linha de fibra, de papel 
e secagem e de manutenção e engenharia, com a criação de comitês de gerência com 
maiores autonomia e responsabilidade (SUZANO, 1999) [Grifo nosso]. 
 

Visando a melhoria contínua da gestão da empresa e com o objetivo de incorporar 

práticas de gestão ao nível das melhores empresas mundiais, a companhia desenvolveu o 

Projeto Excelência, visando o desenvolvimento de estratégias relativas a saúde financeira  e 

lucratividade, crescimento da capacidade de produção, linha de produtos, manutenção de 

atualização tecnológica e melhoria da qualidade de gestão (SUZANO, 1999). 

Dentre os fatores externos que afetaram a companhia, a empresa reportou o mercado 

de ações que apresentou perdas no ano 2000, conforme trecho que segue: 

Os mercados de ações apresentaram perdas na maioria dos países em 2000. O 
IBOVESPA fechou em 15.259 pontos, apresentando queda de 11% e o Índice Dow 
Jones fechou  em 10.646 pontos, com perda de 6%.  Nestes dois mercados as ações 
da empresas do setor de celulose e papel, na sua maioria, acompanharam a tendência 
geral, apresentando perdas. As ações da Bahia Sul passaram de R$ 290 por lote de 
mil ações ao final de 1999 para R$ 237 por lote de mil, ao final de 2000, 
correspondendo a uma redução de 18%. Em decorrência, o valor de mercado em 
Bolsa, calculado tomando o número total de ações emitidas em 31 de dezembro e o 
preço de fechamento da ação preferencial no último pregão do ano, passou de R$ 
932 milhões em 1999 para R$ 762 milhões em 2000 (SUZANO, 2000) [Grifo 
nosso]. 
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No ano 2000, a empresa reportou a aquisição da participação que a Cia. Vale do Rio 

Doce detinha na Suzano, afirmando ser esse investimento a consolidação da sua base 

estratégica de crescimento, conforme abaixo: 

No 1º semestre do ano, a Cia. Suzano de Papel e Celulose adquiriu a participação 
que a Cia. Vale do Rio Doce (CVRD) detinha na Companhia, passando a deter 
100% das ações ordinárias e 73% do total das ações. Com esse importante passo, a 
Suzano consolidou sua base estratégica para crescimento futuro (SUZANO, 2000) 
[Grifo nosso]. 
 

Em 2001 ocorreu a unificação da gestão dos negócios na companhia, conforme 

apresenta o trecho que segue: 

Outro destaque em 2001, foi a unificação da gestão da Bahia Sul com a da área de 
negócios de papel e celulose da Companhia Suzano de Papel e Celulose, após 
extensa avaliação das sinergias possíveis e das melhores práticas entre as duas 
empresas. Com uma diretoria reformulada e com estrutura gerencial revista, as duas 
empresas têm, desde outubro de 2001, uma equipe única com responsabilidade de 
gestão das duas empresas (SUZANO, 2001) [Grifo nosso].  
 

Com relação às finanças e mercado de capitais, a empresa afirma que o ambiente não 

foi favorável no de 2002, conforme segue: 

O ambiente financeiro de 2002 foi de turbulências como consequência, 
principalmente, da aversão ao risco no mercado internacional e das expectativas 
ligadas às eleições no país. Ao final do ano houve melhoria pela maior estabilidade 
no mercado interno, mas permaneciam as incertezas internacionais (SUZANO, 
2002).  
 

Um marco para a companhia foi o processo de integração operacional e societária 

ocorrida em 2004, conforme evidencia o trecho abaixo: 

Em 30 de Junho de 2004 foi concluída a incorporação da Companhia Suzano de 
Papel e Celulose (Companhia Suzano) pela Bahia Sul Celulose S.A. (Bahia Sul), 
uma importante etapa do processo de integração operacional e societário das 
Companhias, que se iniciou após a aquisição, pela Companhia Suzano, da totalidade 
das ações com direito a voto de emissão da Bahia Sul, ocorrida em maio de 2001. A 
nova denominação da Bahia Sul passou a ser Suzano Bahia Sul Papel e Celulose 
S.A. (Companhia ou Suzano Papel e Celulose) (SUZANO, 2004) [Grifo nosso].  
 

O novo modelo organizacional da Suzano Papel e Celulose, constituído em unidades 

de negócio atendidas por áreas prestadoras de serviço, entrou em vigor em 2006, com o 

objetivo de direcionar maior foco no cliente, responsabilidade por resultados e 

desenvolvimento de lideranças (SUZANO, 2005).  

O mercado de papel apresentou evolução em 2006 e a empresa reportou que o 

crescimento da sua produção ocorreu num momento favorável, conforme evidencia o trecho 

abaixo: 

O crescimento de nossa produção ocorre em momento extremamente favorável ao 
nosso negócio. A demanda mundial por celulose de eucalipto expandiu-se em 12,1% 
em 2006. Sustentados pelo forte crescimento da demanda mundial, os preços do 
produto tiveram alta média de 9,7% no ano. O mercado de papel também evoluiu 
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positivamente no Brasil, com crescimento de 12% da demanda de imprimir e 
escrever e de 3,3% no mercado de papelcartão (SUZANO, 2006) [Grifo nosso].  
 

A empresa implementou uma nova estrutura organizacional em 2006, baseada em 

unidades de negócio e prestadoras de serviço, conforme trecho seguinte: 

Nossa nova estrutura organizacional implementada no início de 2006 – baseada no 
modelo que reúne as atividades-fim em Unidades de Negócio e às áreas-meio em 
Prestadoras de Serviço – aumentou a nossa competitividade por meio do maior foco 
nos clientes, responsabilização por resultados (accountability) e novas oportunidades 
para o desenvolvimento de liderança.  Ao adotarmos a organização por unidades de 
negócios, promovemos uma mudança na estrutura de Recursos Humanos, para 
tornar a área mais alinhada, preparada e com uma função mais estratégica. Essas 
mudanças tiveram o propósito de atender às demandas internas com mais precisão e 
contribuir para os resultados do negócio de forma mais efetiva. Para alcançar estes 
objetivos, desenvolvemos um novo modelo de estrutura de RH, denominado RH de 
Alta Performance, que, de forma arrojada, passa a desempenhar suas funções de 
forma mais bem definida. Organizado a partir de três ênfases, o novo modelo vai ao 
encontro das melhores práticas de gestão, que visam reinventar o RH como uma 
alavanca estratégica para obtenção de resultados. (SUZANO, 2006).  
 

Em 2007, a empresa mencionou a implementação do modelo de gestão baseado nos 

Critérios da Excelência da Fundação Nacional da Qualidade e Excelência Operacional, 

anunciando uma reorganização da empresa que reforça o conceito das unidades de negócio, 

conforme segue:  

A implementação do Modelo de Gestão, baseado nos Critérios da Excelência da 
Fundação Nacional da Qualidade, recebeu atenção especial do corpo gerencial da 
empresa. Destacam-se ainda os projetos de Excelência Operacional, Seis Sigma e 
Capacitação Tecnológica para a Inovação. A área de biotecnologia foi reorganizada 
e foram dados passos importantes em termos de capacitação interna e 
estabelecimento de parcerias no Brasil e no exterior. Também avançamos nas 
providências para a adoção do EVA – Economic Value Added - como o principal 
indicador de desempenho da organização, e consequentemente, da remuneração do 
quadro executivo. Foi contratado o novo diretor da Unidade de Negócios Florestal e 
foi anunciada no final do ano, uma reorganização da empresa, que reforça o conceito 
de Unidades de Negócios e cria duas novas diretorias: Prestadora de Serviços 
Operações, reunindo as áreas industrial, suprimentos, logística, implantação de 
novos projetos, desenvolvimento de produtos, tecnologia da informação e 
competitividade e a Prestadora de Serviços de Planejamento e Assuntos 
Corporativos (SUZANO, 2007) [Grifo nosso].  
 

Outro fato relevante ocorrido em 2007 foi a implantação de um programa para evitar 

que ocorram acidentes de trabalho durante as operações, conforme trecho que segue: 

Com o objetivo de garantir a segurança dos colaboradores próprios e terceiros, foi 
implementado o Programa de Acidentes Zero. Com ênfase educacional e preventiva, 
este programa visa reconhecer e reforçar os comportamentos seguros, reduzindo a 
zero o número de acidentes com afastamento (SUZANO, 2007) [Grifo nosso]. 
 

Conforme relatório de Informações Anuais, houve mudanças nas funções de 

presidente e vice-presidente do CA. Cabe ressaltar que tais funções foram revezadas entre os 

membros do CA. 
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Percebe-se que as mudanças ambientais identificadas na Suzano, referentes à crise 

econômica, desvalorização da moeda nacional, mudanças na política cambial, oscilação no 

mercado de ações e oscilação no mercado de papel e celulose, decorreram de mudanças no 

ambiente externo, não estando sob o controle da companhia. Por outro lado, a implementação 

tecnológica, implantação do sistema de cargos e salários, certificações ISO e FSC, a listagem 

de créditos de carbonos na Chicago Climate Exchange (CCX), mudanças na estrutura 

organizacional da companhia, desenvolvimento do Projeto Excelência, unificação da gestão 

dos negócios, integração operacional e societária, criação de unidades de negócio, 

reorganização da empresa reforçando o conceito das unidades de negócio, criação de um 

programa que visa diminuir acidente de trabalho na companhia e alterações na composição do 

CA, são mudanças que dependem mais da vontade da empresa. Ressalta-se que, para toda 

mudança a empresa precisa estar preparada para adequar seus processos às novas demandas 

do ambiente. 

 

b) Interdiscursividade 

 

A elocução principal evidenciada nos RA da Suzano Papel e Celulose S/A diz respeito 

aos investimentos realizados em prol da melhoria da qualidade em geral e tecnologia de 

processos, visando a expansão da produção e redução de custos. Os trechos que seguem 

elucidam esta constatação: 

A Bahia Sul tem seguido a política de realizar investimentos em nível adequado para 
manutenção da sua capacidade produtiva em perfeitas condições e para melhoria de 
produtividade e redução de custos (SUZANO, 2000) [Grifo nosso]. 
 
Foram realizados ainda investimentos operacionais de R$ 106,9 milhões. Além de 
investimentos correntes foram realizados investimentos relacionados a produção de 
novos produtos e expansão futura (SUZANO, 2001) [Grifo nosso].  
 
No decorrer de 2003, foram investidos R$ 145,5 milhões, dos quais R$ 72,8 milhões 
em projetos industriais, com destaque para o início do projeto de otimização da linha 
atual, e R$ 72,7 milhões em investimento florestal, incluindo a formação da base 
florestal para o projeto de expansão (SUZANO, 2003) [Grifo nosso].  
 
Um total de R$ 523,7 milhões ou US$ 215,0 milhões foram investidos em 2005. Os 
principais projetos foram o Projeto de Expansão de Mucuri e a otimização da atual 
planta de celulose na Bahia, que elevou em 60 mil toneladas por ano a capacidade de 
produção (SUZANO, 2005).  
 

Além dos investimentos em qualidade e tecnologia de processos, a Suzano também 

enfatizou em sua fala nos RA, a posição de liderança no mercado, conforme trechos que 

seguem: 
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Outro passo importante em nossa rota de crescimento foi dado com a incorporação 
definitiva da Ripasa. As pendências societárias relativas a esta aquisição foram 
resolvidas de forma satisfatória para todas as partes envolvidas, com a migração de 
100% dos acionistas minoritários para as bases acionárias de Suzano e VCP. Com 
isso, consolidamos a posição de liderança nos mercados de papel em que atuamos no 
Brasil, com ampliação do portfólio de produtos e marcas (SUZANO, 2006) [Grifo 
nosso].  
 
Alinhada à visão do Grupo Suzano para 2015, estar entre os dez maiores 
conglomerados econômicos privados brasileiros em lucratividade, nossa estratégia 
de negócios, construída com base na metodologia Gestão de Valor para o Acionista, 
busca assegurar bons resultados econômicos, sociais e ambientais (triple bottom 
line). Nossos objetivos são estar entre as duas maiores e mais rentáveis empresas 
brasileiras do setor e conquistar a admiração dos mercados e da sociedade onde 
atuamos (SUZANO, 2006) [Grifo nosso].  
 

Depreende-se que a Suzano evidenciou a melhoria da qualidade, tecnologia de 

processos visando a expansão da produção e redução de custos e a busca pela liderança de 

mercado. 

 

c) Representação dos atores sociais 

 

As principais referências feitas pela empresa estão voltadas aos seus acionistas e 

empregados, conforme segue: 

Ao reavaliar estratégias e investir nas operações, nosso objetivo fundamental é 
maximizar o retorno para nossos acionistas, por meio do crescimento de nossos 
negócios tanto no mercado doméstico quanto no exterior (SUZANO, 2003) [Grifo 
nosso].  
 
A Companhia tem realizado uma série de atividades com o objetivo constante de 
aprimorar o ambiente de trabalho e garantir um clima organizacional de motivação e 
satisfação. Algumas de suas principais aspirações neste campo são desenvolver e 
reter profissionais de destaque e líderes diferenciados, reforçar e disseminar os 
valores da Companhia e fortalecer a cultura interna de ética e responsabilidade 
socioambiental (SUZANO, 2004) [Grifo nosso].  
 

Outras formas de representação dos atores sociais, não foram identificadas a partir da 

análise dos RA. 

 

4.2.8 Vicunha Têxtil S/A  

 

O Quadro 18 apresenta uma síntese das mudanças ambientais, identificadas por meio 

das categorias de análise do significado representacional na ADC dos RA da Vicunha, no 

período de 1998 a 2007. 
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Categorias de Análise 

Significado das palavras Interdiscursividade 
Representação dos 

atores sociais 
- Reestruturação societária 
- Criação da holding operacional 
- Desvalorização da moeda nacional 
- Oscilações na taxa de câmbio 
- Implantação de unidades de negócios 
- Reestruturação operacional e organizacional 
- Reestruturação administrativa 
- Implantação do ERP da Datasul 
- Reestruturação das unidades de negócios 
- Certificações ISO e suas constantes atualizações 
- Certificação OEKO-TEX 
- Reestruturação financeira, tributária e de recursos humanos 
- Mudanças na presidência e vice-presidência da companhia 
- Mudanças na presidência e vice-presidência do CA 

- A elocução 
predominante em 
todos os RA foi a 
modernização e 
liderança 
- A partir de 2004, 
apresenta ênfase 
também na 
internacionalização 
 

- A empresa se 
refere aos seus 
empregados em 
todos os RA 
- Nos últimos anos, 
as empresa 
menciona alguns 
clientes pelo nome, 
reforçando 
parcerias assumidas 

Quadro 18 - Mudanças ambientais identificadas na Vicunha 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Apresentam-se a seguir alguns trechos extraídos dos RA da Vicunha, cujos textos 

apresentam de forma mais detalhada as mudanças ambientais acima citadas. 

 

a) Significado das palavras 

 

Em 1998 a empresa reportou a conclusão de um processo de reestruturação societária, 

cujos resultados foram benéficos à companhia, conforme trecho que segue: 

No ano de 1998 a Vicunha Nordeste concluiu um importante processo de 
reestruturação societária, iniciado em 1997 com a incorporação da CB têxtil. Em 2 
de março os acionistas aprovaram a incorporação da Elizabeth Nordeste S/A e da 
Vicunha Nordeste S/A , que passaram a integrar uma única empresa de capital 
aberto, concentrando suas atividades têxteis. Tais mudanças conferiram à nova 
Vicunha uma estrutura mais simples e competitiva, com foco em produtos de maior 
valor agregado. A criação dessa empresa proporcionou diversos benefícios, como a 
redução de custos administrativos, industriais e comerciais, permitindo a otimização 
de processos e controles (VICUNHA, 1998) [Grifo nosso].  
 

Novas reestruturações aconteceram em 1999, quando a Vicunha passou a ser a holding 

operacional do maior conglomerado têxtil da América Latina, conforme abaixo: 

Em Dezembro/99 o Grupo Vicunha concentrou todos seus negócios têxteis em 
apenas uma empresa. Através de uma operação de compra de participações, a 
Vicunha Nordeste adquiriu o controle acionário das empresas Fibra, Fibra Dupont e 
Fibrasil. Com estas aquisições a Vicunha Nordeste passa a ser a holding operacional 
do maior conglomerado têxtil da América Latina (VICUNHA, 1999) [Grifo nosso].  
 

Ainda em 1999 a empresa reportou fatores do ambiente econômico que marcaram os 

negócios da companhia, conforme trecho que segue: 

Durante 1999 o fato econômico mais marcante, para os nossos negócios, foi a 
desvalorização da moeda em 48%. O custo do ajuste econômico foi bastante 
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elevado. A desvalorização cambial reduziu em R$ 74,5 milhões o resultado 
consolidado e a conta de juros passivos foi excepcionalmente alta, pois indexadores 
como TJLP ou IGP-M tiveram grandes reajustes (VICUNHA, 1999) [Grifo nosso]. 
  

A implementação de unidades de negócios também foi uma mudança identificada em 

1999 na companhia, conforme trecho abaixo: 

A partir de 2000 a Vicunha Nordeste iniciou a implementação de um modelo 
organizacional por Unidades Estratégicas de Negócios (UENs) e um Centro 
Corporativo que proverá serviços compartilhados (VICUNHA, 1999) [Grifo nosso]. 
  

A empresa destaca que o ano de 2000 foi de grandes mudanças e adaptações à 

reestruturação iniciada em dezembro de 1999. Evidenciou que foram alcançados importantes 

resultados, como aumento no faturamento de 8,5% e EBITDA de 6% em relação ao ano de 

1999. O trecho que segue comprova esta constatação: 

Com o novo contexto econômico do país, após a desvalorização da moeda em 48% 
durante 1999, a Sociedade melhorou seu desempenho comercial, face à substituição 
de tecidos e confecções importados pelos produtos de produção nacional. Com 
produtos de qualidade e melhor estruturada para atender ao mercado consumidor, a 
Vicunha Nordeste conseguiu alavancar fortemente seu volume de vendas, que foram 
superiores em R$ 125 milhões em relação ao ano de 1999 (VICUNHA, 2000) [Grifo 
nosso]. 
  

O ano de 2001 foi caracterizado pelo início da reestruturação operacional e 

organizacional da Vicunha. O processo fez-se necessário pela decisão dos acionistas 

controladores de concentrarem seus investimentos em duas atividades, a têxtil e a siderúrgica 

(VICUNHA, 2001).  

Além da reestruturação operacional, ocorreu também uma reestruturação na 

administração da empresa, conforme trecho que segue: 

A administração da Sociedade foi, também, totalmente profissionalizada e 
subordinada a um Conselho de Administração composto por representantes dos 
acionistas controladores e conselheiros externos à Sociedade (VICUNHA, 2000) 
[Grifo nosso].  
 

Uma mudança evidenciada na empresa em 2002 foi a implantação do ERP da Datasul, 

cuja equipe de implantação e integração envolveu, aproximadamente, 135 pessoas entre 

funcionários da Vicunha, programadores e consultores externos. A implantação do sistema 

entrou em operação parcial em 1º de novembro de 2002 (VICUNHA, 2002).  

Ainda em 2002, a Vicunha apresentou mudanças na estrutura das suas unidades de 

negócios, conforme destaca o texto abaixo: 

No decorrer de 2002 a Sociedade decidiu alterar a sua estrutura operacional de 
Unidades de Negócios. Até o mês de outubro a gestão dos negócios estava dividida 
em Tecidos, Fios e Malhas, Fibras e Filamentos e Confecções. A partir de outubro, 
as Unidades de Negócios Tecidos e Fios e Malhas foram reagrupadas e o modelo de 
gestão por Unidades de Negócios passou a ser: Índigo e Brim; Tecidos e Malhas; 
Fibras e Filamentos; e Confecções (VICUNHA, 2002) [Grifo nosso].  
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Com relação à gestão da qualidade, a Vicunha menciona com frequência as 

certificações ISO e suas atualizações. Além disso, menciona em 2002 a obtenção de uma nova 

certificação, a OEKO-TEX, conforme trecho que segue: 

Manteve a certificação ISO 14000 de três unidades industriais e obteve o certificado 
OEKO-TEX para toda a nossa linha de tecidos índigos. Este certificado garante que 
o produto atende a rigorosos padrões ecológicos internacionais quanto à ausência de 
substâncias de risco ao meio ambiente ou à saúde humana. Em 2003 a Sociedade 
pretende obter este certificado para as demais linhas de produtos. Também, em 
2002, iniciou-se a adaptação dos sistemas de qualidade ISO 9000 para a versão 2000 
da norma, com grande foco principalmente nas nossas áreas de desenvolvimento de 
novos produtos e contato com nossos clientes (VICUNHA, 2002).  
 
Em 2004 iniciou-se o processo de implantação da ISO 9001:2000 objetivando a 
certificação prevista para o mês de junho de 2005, da fábrica de Viscose e, para o 
mês de outubro de 2005, da fábrica de Poliéster e PET (VICUNHA, 2004). 
  

O ano 2006 foi marcado por uma ampla reestruturação operacional, financeira, 

tributária e de recursos humanos da Companhia, conforme trecho que segue: 

Com referência às operações, a reestruturação consistiu em: Descontinuar as 
atividades não lucrativas e de pouca relevância estratégica; Implantar as medidas 
com o objetivo de retomar a lucratividade de operações estratégicas que 
apresentavam margens reduzidas; Identificar as ações de melhoria de lucratividade 
de operações nas quais houve compressão de margens por pressão de redução de 
preços de vendas (VICUNHA, 2006).  
 

 Nesse contexto, no ano de 2006, a Companhia descontinuou os seguintes negócios: 

A produção e venda de polímeros para terceiros; A produção e venda de rayon 
centrífugo; A atuação comercial (desenvolvimento de produtos, vendas e 
distribuição) de tecidos sintéticos; A produção e venda de produtos confeccionados, 
voltados inteiramente à exportação (VICUNHA, 2006).  
 

A descontinuação dos negócios da companhia resultou essa redução de cerca de 4% no 

faturamento líquido de 2006 em relação a 2005. Além disso, causou redução no número de 

empregados, conforme trecho que segue: 

As medidas que envolveram a descontinuação de operações, redução de custos e 
melhoria de eficiência resultaram na redução de cerca de 3.000 colaboradores entre 
empregados próprios e terceiros prestadores de serviços, ou seja, cerca de 25% dos 
recursos humanos totais anteriormente utilizados pela Companhia (VICUNHA, 
2006) [Grifo nosso]. 
 

O ano de 2007 representou um grande desafio para a Vicunha Têxtil, conforme trecho 

que segue: 

A indústria têxtil está fragilizada, em função do fortalecimento da moeda brasileira, 
da falta de acordos comerciais com países consumidores, da alta carga fiscal que 
onera aquelas empresas que cumprem as obrigações fiscais e sociais, do dumping 
praticado por concorrentes estrangeiros, da especulação financeira no mercado de 
commodities, do alto custo do dinheiro, dentre outros males que afligem as empresas 
do setor (VICUNHA, 2007).  
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Dentre as mudanças ambientais identificadas na Vicunha, os relatórios de Informações 

Anuais apresentaram as alterações ocorridas na presidência e vice-presidência da companhia 

em 2001 e 2004. No que diz respeito à composição do CA, também houve várias 

modificações, principalmente nos cargos de presidente e vice-presidente. 

Pelos trechos acima citados, nota-se que algumas das mudanças ambientais ocorridas 

na Vicunha são decorrentes do próprio ambiente em que ela se encontra inserida, como por 

exemplo, o ambiente econômico e sua influência nos negócios da empresa. Para reagir a tais 

mudanças, impostas pelo ambiente, entende-se que a empresa precisou adequar seus 

processos para continuar operando em conformidade com o ambiente organizacional. 

No entanto, outras mudanças ambientais foram decorrentes da vontade da companhia, 

como por exemplo, a reestruturação societária, a implementação de unidades de negócios, a 

implantação do ERP, as certificações ISO e OEKO-TEX e as mudanças na composição da 

diretoria e CA. Entende-se que para essas mudanças a empresa também precisou modificar 

processos, no sentido de torná-los compatíveis ao novo ambiente organizacional ocasionado 

pelas mudanças. 

 

b) Interdiscursividade 

 

A elocução principal evidenciada nos RA da Vicunha está voltada aos investimentos 

realizados na produção, visando modernização e tecnologia, com vistas ao desenvolvimento 

de novos produtos, para manter a liderança de mercado. Os trechos que seguem apresentam 

esta constatação: 

Nos últimos oito anos foram investidos US$ 7 bilhões, principalmente em 
modernização do parque industrial, desenvolvimento e aquisição de tecnologia, e 
capacitação profissional. Até 2008 estão previstos mais US$ 12,3 bilhões em novos 
investimentos, de acordo com metas do Fórum de Competitividade da Cadeia 
Produtiva Têxtil e de Confecção (VICUNHA, 2000) [Grifo nosso].  
 
Em 2003 serão investidos R$ 55 milhões na primeira fase de ampliação da 
capacidade produtiva, que tem por meta atingir 24 milhões de metros de tecidos 
adicionais por ano no final de 2004. Estes investimentos resultarão no aumento da 
capacidade produtiva em cerca de 1,7 milhão de metros ainda em 2003, com 
significativa modernização e flexibilização do parque industrial (VICUNHA, 2002) 
[Grifo nosso].   
 
Em 2003, serão investidos R$ 55 milhões visando a modernização, diversificação e 
ampliação da produção (VICUNHA, 2002) [Grifo nosso].   
 
Em 2003 teve início a primeira fase de ampliação da capacidade produtiva, com o 
investimento de R$ 55 milhões na compra de equipamentos. Em 2004, serão 
investidos R$10 milhões em projetos de aprimoramento da qualidade e controle de 
processos industriais (VICUNHA, 2003) [Grifo nosso].   
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A internacionalização passa a ser evidenciada a partir de 2004 nos RA da Vicunha, 

conforme trechos que seguem: 

A Sociedade está entre os maiores produtores mundiais de Índigos e Brins sendo 
responsável por cerca de 40% da produção nacional. A Sociedade pretende preservar 
sua liderança no Brasil e sustentar um crescimento planejado no mercado externo, 
principalmente para Europa, América do Sul e Estados Unidos, mercados onde 
mantém empresas distribuidoras (VICUNHA, 2004) [Grifo nosso].   
 
Com o objetivo de aumentar a participação no mercado externo e consolidar a 
posição como empresa globalizada, prosseguindo ao processo de 
internacionalização, foram abertos em 2005 escritórios comerciais na China e na 
Colômbia, com a contratação de representantes comerciais e operadores logísticos, 
visando a adequada distribuição dos produtos no continente asiático e atendimento 
ao mercado americano através da Colômbia (VICUNHA, 2005) [Grifo nosso].   

 
Observa-se a preocupação da companhia com a modernização, tecnologia e posição de 

liderança no mercado. Além disso, a partir de 2004 ela também apresentou forte ênfase à 

internacionalização. 

 

c) Representação dos atores sociais 

 

Em todos os RA da Vicunha há menção aos seus empregados, clientes, fornecedores e 

acionistas, como forma de agradecimentos pelo desempenho atingido, conforme trecho que 

segue: 

A administração do Grupo Vicunha agradece a confiança e o apoio recebidos dos 
acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores e instituições financeiras sem os 
quais não seria possível atingir o excelente desempenho obtido, que posiciona a 
empresa para desafios ainda maiores em 2000 (VICUNHA, 1999) [Grifo nosso]. 
 

Outra referência feita aos empregados diz respeito ao número de funcionários e dos 

salários e benefícios que a empresa proporcionou, conforme trechos que seguem: 

A empresa encerrou o ano com 8392 colaboradores, tendo sido pago a título de 
salários, mais encargos trabalhistas, sociais e benefícios (alimentação, transporte, 
assistência médica, seguros, treinamento e ensino fundamental), o valor de R$ 
70,3MM (VICUNHA, 1998) [Grifo nosso]. 
 
A companhia investiu R$10,9 milhões em alimentação, saúde e transporte de 
colaboradores. Já na área social faz parte do seu comportamento tradicional apoiar 
obras e iniciativas de caráter social, ligadas a educação e saúde (VICUNHA, 1999) 
[Grifo nosso].  
 

Nos últimos anos a empresa começou a destacar alguns clientes pelo nome, tendo em 

vista parcerias assumidas, como apresenta o trecho abaixo: 

A Sociedade vem ampliando as parcerias com clientes, destacando-se M.Officer, 
Fórum, Triton, Cavalera, V. Rom, Zapping, TNG, Grupo VF, VR Menswear, 
Patachou e outros (VICUNHA, 2004).  
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Frente aos desafios e conquistas do ano de 2007, a empresa apresentou seus 

agradecimentos aos funcionários, conforme trecho que segue: 

Neste ambiente, alcançar o break even em 2007 é um feito do qual todos nos 
orgulhamos e pelo qual queremos agradecer aos nossos funcionários, clientes, 
fornecedores, debenturistas, acionistas e demais parceiros, que estiveram presentes 
nesta jornada de um sem número de atividades para atingir este resultado 
(VICUNHA, 2007). 
 

Pela análise dos RA não foram identificadas outras evidências de representação dos 

atores sociais que se destacassem. 

 

4.2.9 Votorantim Celulose e Papel S/A 

 

O Quadro 19 apresenta uma síntese das mudanças ambientais, identificadas por meio 

das categorias de análise do significado representacional na ADC dos RA da Votorantim, no 

período de 1998 a 2007. 

 

Categorias de Análise 

Significado das palavras Interdiscursividade Representação dos 
atores sociais 

- Crise econômica 
- Desvalorização da moeda nacional 
- Implementação do sistema ERP 
- Reestruturação societária 
- Aquisição do controle acionário de outra companhia 
- Lançamento de ADR nível III na Bolsa de Nova Iorque 
- Desenvolvimento e implantação de projetos 
- Mudanças na presidência da companhia 
- Mudanças na presidência e vice-presidência do CA 

Predominou a 
internacionalização 

A empresa faz 
referência aos seus 

clientes e 
funcionários 

Quadro 19 - Mudanças ambientais identificadas na Votorantim 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Apresentam-se a seguir alguns trechos extraídos dos RA da Votorantim, cujos textos 

apresentam de forma mais detalhada as mudanças ambientais acima citadas. 

 

a) Significado das palavras 

 

A empresa relata mudanças macroeconômicas que afetaram positivamente os 

mercados de atuação da companhia, destacando efeitos positivos no seu desempenho em 

relação ao cenário mundial, conforme trecho a seguir: 

O cenário mundial contribuiu também para nosso desempenho, pois houve queda 
nos estoques, passando de 1,72 milhão de toneladas em dezembro de 1998 para 1,15 
milhões de toneladas em dezembro de 1999, em função do fechamento de fábricas 
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nos EUA e da redução no programa de expansão de produção na Ásia devido à crise 
de 1997 (VOTORANTIM, 1999) [Grifo nosso].  
 

Relata ainda a desvalorização cambial ocorrida em 1999 e os seus efeitos no mercado 

de celulose, conforme trecho que segue: 

A desvalorização cambial do real ocorrida em 13 de janeiro de 1999, da ordem de 
56%, afetou significativamente os resultados da empresa em 1999, dada a alta 
volatilidade inicial nos mercados financeiros, como também pelas vantagens 
competitivas nas exportações (VOTORANTIM, 1999) [Grifo nosso].  
 

Um fato relevante em 1998, foi a implementação do ERP, visando efeitos positivos à 

companhia, conforme relatado no trecho a seguir: 

Foi iniciada a implementação, a partir de 01.06.98, do software R-3 da empresa 
alemã SAP de maneira totalmente abrangente. Os efeitos positivos mais evidentes 
consistem na agilização e aperfeiçoamento do processos de planejamento e decisório 
e importantes reduções de custos. Como benefício adicional, mas não menos 
importante, o sistema trás a solução automática dos potenciais problemas associados 
ao bug do milênio (VOTORANTIM, 1998) [Grifo nosso].  
 

A empresa passou por uma reestruturação societária entre 1999 e 2000, conforme 

destaca o parágrafo abaixo: 

Em 30 de julho de 1999, a VCP decidiu em Assembléia Geral Extraordinária pela 
incorporação da CELPAV – Celulose e Papel Votorantim Ltda., empresa da qual já 
detinha 100% do capital social. Com a incorporação, a VCP deixou de ser uma 
holding para tornar-se uma companhia operacional, buscando uma maior 
racionalização societária (VOTORANTIM, 1998) [Grifo nosso]. 
 

Em 10 de novembro de 2004, a Votorantim e a Suzano Bahia Sul Papel e Celulose 

S/A celebraram um acordo para a aquisição do controle acionário da Ripasa S/A Celulose e 

Papel, conforme trecho a seguir: 

Em 10 de novembro de 2004 foi anunciada a celebração de um acordo para a 
aquisição, pela VCP e Suzano, de 100% das ações ordinárias e 26% das 
preferenciais da Ripasa detidas, direta e indiretamente, por seus acionistas 
controladores. O valor total foi de US$ 720 milhões, sendo 50% para a VCP e 50% 
para Suzano. Aproximadamente três quartos desse valor serão desembolsados em 
2005 e o restante em até seis anos (VOTORANTIM, 2004) [Grifo nosso]. 
 

A Votorantim integrou-se ao maior centro de negociação acionária do mundo, a Bolsa 

de Nova Iorque, conforme trecho que segue: 

Anunciado o lançamento de 7.920.000 ADRs nível III (proporção de 1 ADR para 
cada 500 ações preferenciais) na Bolsa de Nova York (NYSE) e obtenção do 
registro da SEC e, de 440.000.000 ações preferenciais no Brasil e a obtenção do 
registro na CVM. O preço de emissão foi de US$ 15,00 por ADS e R$ 53,52 por lote 
de mil ações respectivamente (VOTORANTIM, 2007) [Grifo nosso]. 
 

A empresa relata o desenvolvimento e implantação de alguns projetos que capacitam 

para a gestão efetivamente voltada à geração de valor agregado, com a aplicação das melhores 

práticas empresariais e o aprendizado contínuo de seus profissionais. Alguns dos principais 
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projetos são: programa de qualidade total, foco do cliente, business intelligence, logística, 

recursos humanos, balanced scorcard e gestão estratégica de risco (VOTORANTIM, 2002).

 Em 2006, a Votorantim completou 18 anos de existência, com crescimento em 

volumes, esforços para a redução de custos, alcançando marcas expressivas de vendas e 

relatando um cenário global positivo para o mercado de papéis, conforme trecho a seguir: 

O cenário global foi positivo para a celulose de fibra curta neste ano, gerando 
aumentos de preço em dólares, ainda mais expressivos que o esperado, apesar de 
compensados pela queda do câmbio. Os preços internacionais dos papéis ensaiaram 
uma recuperação, melhorando as margens dos produtores globais. No Brasil, 2006 
foi um ano positivo para o mercado de papéis por fatores que vão desde o maior 
consumo local, maiores volumes para o programa educacional do Governo, compras 
dos exportadores de caderno, eleições, copa do mundo, etc. (VOTORANTIM, 
2006). 
 

O reconhecimento marcou o ano de 2007 para a Votorantim, e foi visto como uma 

forma de valorização do seu trabalho, conforme trecho a seguir:  

A companhia alcançou marcas importantes em 2007 na governança corporativa 
como a certificação da Sabanes-Oxley e a consolidação do status de investment 
grade pelas três agências de avaliação (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch) 
(VOTORANTIM, 2007).  
 

Dentre as mudanças ambientais evidenciadas pela companhia, os relatórios de 

Informações Anuais apresentam duas mudanças na direção geral, ocorridas em 2001 e 2002, 

pela troca da presidência. Cabe destacar que o novo presidente que assumiu a direção da 

companhia em 2002 não fazia parte da empresa como membro da diretoria. A composição do 

CA também passou por mudanças no período analisado, principalmente nos cargos de 

presidente e vice-presidente, porém, sendo sempre ocupado por membros do CA. 

Nota-se que as principais mudanças ambientais evidenciadas pela companhia, 

decorrentes de fatores externos à empresa, dizem respeito à crise econômica e desvalorização 

cambial. Por outro lado, a implementação do sistema ERP, reestruturação societária, aquisição 

do controle acionário de outra companhia, lançamento de ADR nível III na Bolsa de Nova 

Iorque, desenvolvimento e implantação de projetos e mudanças na direção da empresa, 

decorrem mais pela vontade da companhia, mas em ambas situações a empresa precisa estar 

preparada para se adequar às mudanças. 

 

b) Interdiscursividade 

 

A elocução principal evidenciada nos RA da Votorantim foi a internacionalização. A 

empresa deu ênfase em relação ao mercado internacional pela expansão das vendas, conforme 

destaca o trecho abaixo: 
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Em relação ao mercado internacional, o destaque ficou por conta da expansão das 
vendas de celulose, marcando a entrada definitiva da VCP como fornecedora deste 
produto a nível mundial, um dos pilares da estratégia estabelecida dentro do 
processo de transformação da Empresa (VOTORANTIM, 1998) [Grifo nosso]. 
 

Quando refere-se ao crescimento da produção, novamente faz menção ao mercado 

externo, conforme evidencia o parágrafo seguinte: 

Quase todo o crescimento foi direcionado para o mercado externo (44%), apesar do 
incremento de 4% em volume de vendas no mercado local (VOTORANTIM, 2004). 
 

Outras elocuções que prevalecessem no texto dos RA não foram identificadas. 

 

c) Representação dos atores sociais 

 

A principal representação dos atores sociais foi evidenciada nas referências que a 

empresa faz aos seus clientes. Os trechos que seguem, representam essa constatação: 

Apostando em uma inovadora estratégia de Marketing business-to-business, a VCP 
desenvolveu o programa Excelência no Foco no Cliente, estreitando os laços com 
seus principais clientes ao integrar processos administrativos, industriais e 
produtivos, buscando maior agilidade no atendimento e identificação de 
oportunidades de novos negócios (VOTORANTIM, 1999) [Grifo nosso]. 
 
Nessa conjuntura, para sustentar seu processo de crescimento, a VCP mostrou, mais 
uma vez, sua flexibilidade para adequar o mix de produtos às necessidades dos 
clientes, redirecionando volumes para diferentes segmentos e mercados 
(VOTORANTIM, 2006) [Grifo nosso]. 
 

Nos RA de 2003, 2004 e 2007 a Votorantim expressa seus agradecimentos aos seus 

clientes, fornecedores, acionistas e empregados, conforme trecho que segue: 

Permanecemos firmes em nosso propósito de focar no crescimento contínuo, 
equilibrado e sustentável da Empresa e agradecemos aos nossos clientes, 
fornecedores, comunidade e parceiros em geral pela confiança e fidelidade 
depositada em nós. Obrigado também aos nossos acionistas, pelo apoio e confiança 
em nossa administração, e aos colaboradores que tanto contribuíram para o 
expressivo desenvolvimento da empresa (VOTORANTIM, 2007). 
 

Outras formas de representação dos atores sociais não foram encontradas. 

 

4.3 HÁBITOS E ROTINAS DE CONTROLADORIA IDENTIFICADOS PELA ADC DOS 

RELATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Atendendo ao segundo objetivo específico, de identificar hábitos e rotinas de 

controladoria nos RA das empresas analisadas no período de 1998 a 2007, o Quadro 20 

apresenta uma síntese dos hábitos e rotinas identificados por meio do significado 

representacional da ADC. 
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Categorias 
de análise 

Hábitos e rotinas identificados 

Empresas 

C
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V
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V
ot
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Significado 
das palavras 

Acompanhar e controlar o comportamento das vendas X   X X X X X X X 

Analisar controles internos e implementá-los     X X           
Analisar e propor atualizações dos sistemas de 
controles na gestão 

    X       X     

Analisar indicadores econômico-financeiros X X X X  X X X X X 
Controlar geração de caixa / controlar geração de 
caixa pelo EBITDA 

  X X     X   X X 

Controlar a rentabilidade dos negócios     X X X   X   X 
Controlar custos e despesas X X X X X X X X X 

Controlar e acompanhar a produção             X X   
Desenvolvimento e administração de projeto Supply 
Chain 

      X       X   

Difusão das melhores práticas     X X     X     
Elaborar e executar projetos de expansão e 
atualização tecnológica 

      X   X       

Elaborar relatórios comparativos de desempenho X X X X X X X  X X 

Elaborar relatórios de desempenho por área  X           X     
Estimular o crescimento profissional por meio do 
plano de carreira 

        X         

Focar a criação de valor por meio do uso efetivo dos 
recursos (EVA) 

      X     X   X 

Gestão dos custos fixos     X             
Gestão de riscos             X     
Implantar projeto para eliminar gargalos (teoria das 
restrições) 

      X           

Implantar/ utilizar a pesquisa de clima organizacional         X   X X   

Integração dos sistemas de gestão da qualidade       X     X     
Planejamento estratégico             X X X 

Profissionalização da gestão             X X X 
Promover a tradução da estratégia em objetivos, 
direcionadores, metas e planos de ação (BSC) 

        X   X   X 

Unificar processos e sistemas             X X   

Interdiscursiv
idade 

Análise econômico-financeira     X     X       

Desenvolvimento de estratégias                 X 
Endividamento financeiro   X               

Ganho em produtividade                 X 

Geração de caixa   X               
Investimentos em tecnologia e expansão da produção               X   

Melhoria na qualidade da fábrica       X           
Modelos de gestão organizacional             X     

Programas de redução de Custos X     X     X   X 

Valorização dos empregados         X         

Representaçã
o dos atores 

sociais 

Acionistas       X           

Clientes       X           
Comunidade       X         X 

Empregados X   X X X   X X X 
Não houve menção aos atores sociais   X       X       

Quadro 20 – Hábitos e rotinas de controladoria identificados nos RA das empresas 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Analisando-se a evidenciação dos hábitos e rotinas de controladoria, o controle de 

custos e despesas, a elaboração de relatórios comparativos de desempenho e a análise de 

indicadores econômico-financeiros, foram evidenciados por todas as companhias. Já o 

acompanhamento do comportamento das vendas não foi evidenciado por apenas uma das 

nove empresas. Em terceira posição de evidenciação apareceu o controle da geração de caixa 

e o controle da rentabilidade dos negócios. Ocupando a quarta posição de evidenciação, 

destaca-se a difusão das melhores práticas, a criação de valor por meio do uso efetivo dos 

recursos, a pesquisa de clima organizacional, o planejamento estratégico, a profissionalização 

da gestão e o BSC, As demais evidenciações de hábitos e rotinas apareceram nos RA de 

apenas uma ou duas das empresas analisadas. 

Com relação à interdiscursividade, a elocução predominante na evidenciação dos 

hábitos e rotinas de controladoria, faz referência aos programas de redução de custos, seguido 

da análise econômico-financeira. As demais referências apareceram em apenas uma das 

empresas na evidenciação de hábitos e rotinas de controladoria. 

Em se tratando da representação dos atores sociais, prevalece a referência feita aos 

empregados. A referência feita à comunidade aparece em segunda posição, seguida da 

menção feita aos acionistas e clientes. Destaca-se ainda que em duas empresas, não foi 

identificada a representação dos atores sociais na evidenciação de hábitos e rotinas. 

Apresentam-se na sequência, de forma mais detalhada, os hábitos e rotinas 

identificados por meio do significado representacional na ADC dos RA das empresas. 

 

4.3.1 Cia. Tecidos Norte de Minas Coteminas 

 

O Quadro 21 apresenta uma síntese dos hábitos e rotinas identificados por meio das 

categorias de análise do significado representacional na ADC dos RA da Coteminas, no 

período de 1998 a 2007. 

 

Categorias de Análise 

Significado das palavras Interdiscursividade 
Representação dos 

atores sociais 
- Acompanhar o comportamento das vendas 
- Elaborar relatórios comparativos de desempenho 
- Controlar custos e despesas 
- Analisar índices econômico-financeiros 
- Elaborar relatórios de desempenho por setor 

Redução de custos 

Menciona os 
empregados, porém sem 
muita ênfase. Refere-se 

a esses, como 
colaboradores 

Quadro 21 – Hábitos e rotinas de controladoria identificados na Coteminas 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Os trechos apresentados na sequência, extraídos dos RA da Coteminas, mostram de 

forma mais detalhada os hábitos e rotinas de controladoria acima citados. 

 

a) Significado das palavras  

 

Dentre os hábitos e rotinas de controladoria identificados, destaca-se o controle com o 

desempenho das vendas, evidenciado em todos os RA analisados. Nota-se que a companhia 

mantém rígido controle sobre o comportamento das vendas, como também das despesas. Para 

comprovar essa afirmação, destaca-se o trecho extraído do RA de 2003: 

A Coteminas obteve crescimento de 24% nas vendas, de 38% nas exportações, que 
alcançaram 52% do total das vendas e de 56% no lucro operacional antes do 
resultado financeiro. Contribuiu para essa performance o investimento em moderna 
tecnologia de informação levando, por exemplo, à queda de 9,6% das despesas de 
vendas e administrativas que caíram de 12,8% em 2002 para 9,3% em 2003 
(COTEMINAS, 2003) [Grifo nosso]. 
 

A companhia manifesta sua preocupação com a redução de custos. Porém, não 

descreve a utilização de artefatos de controladoria utilizados na gestão, enfatiza apenas a 

estratégia adotada, conforme evidenciado pelo trecho abaixo: 

Os investimentos que realizamos nas unidades industriais [...] elevaram a capacidade 
de produção da Coteminas, aumentando ainda mais a competitividade da empresa 
pela redução dos custos unitários em função da maior diluição dos custos fixos 
(COTEMINAS, 2004) [Grifo nosso]. 
 

Após relatar as expectativas favoráveis do desempenho da Springs Global no RA de 

2005, no ano seguinte a Coteminas reportou a existência de grandes desafios que devem ser 

superados para que o resultado estimado seja atingido, enfatizando novamente sua 

preocupação com a redução de custos, destacado no trecho que segue: 

São grandes os desafios que precisam ser superados para que melhores resultados 
possam ser alcançados. A redução de custos de operação e produção é a primeira 
tarefa que está sendo encarada com denodo. Já podemos quantificar sinergias 
significativas como resultado da racionalização da produção e combinação das 
atividades das duas empresas (COTEMINAS, 2006) [Grifo nosso]. 
 

Ao relatar no RA de 2006 a consolidação das nove unidades industriais dos Estados 

Unidos, nas unidades do Brasil, Argentina e México, a Coteminas enfatizou novamente a 

preocupação com a redução de custos. Os trechos que seguem refletem esta constatação:  

A transferência das capacidades de produção dos Estados Unidos para as unidades 
industriais no Brasil, México e Argentina, faz parte da estratégia da Springs Global 
de concentrar capacidade de produção em unidades com grandes economias de 
escala dotadas da mais moderna tecnologia e localizadas em países de menor custo 
de produção (COTEMINAS, 2007) [Grifo nosso]. 
 
Naturalmente não só quantificaremos menores custos variáveis de produção como 
também eliminaremos custos fixos de forma significativa. É claro que durante a 
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transição vários custos adicionais são incorridos, mas devem ser encarados como 
investimentos com retorno bastante rápido (COTEMINAS, 2006) [Grifo nosso]. 
 

Além da preocupação com o desempenho das vendas, a Coteminas também 

evidenciou preocupação com outros indicadores, como por exemplo, o giro do ativo 

imobilizado, conforme trecho que segue:  

O giro do ativo imobilizado líquido (vendas sobre imobilizado líquido) tem evoluído 
favoravelmente graças à maior utilização das instalações construídas ao longo dos 
últimos anos, tendo passado de 0,65 em 1999 para 1,20 em 2004 (COTEMINAS, 
2004) [Grifo nosso].  
 

Em outros RA também se identificou a menção de outros indicadores, como a 

liquidez, por exemplo, conforme trecho abaixo: 

O coeficiente de liquidez corrente em 2007 foi de 2,25, ou seja, para cada R$1,00 
devido de curto prazo a SANTANENSE possui recursos de R$2,25 (COTEMINAS, 
2007) [Grifo nosso]. 
 

Constatou-se, principalmente nos RA dos últimos anos analisados, a preocupação da 

Coteminas com a evidenciação do seu desempenho por segmento. A empresa apresentou 

tabelas com informações comparativas de dois anos, do volume de vendas, da receita líquida e 

do preço médio praticado, com suas respectivas variações. Além disso, apresentou explicação 

do desempenho, conforme trecho que segue: 

Produtos para o lar – Houve um crescimento de 22,4% no volume de vendas desse 
segmento, passando de 44,3 mil toneladas em 2003 para 54,2 mil toneladas em 
2004. O aumento só foi possível tendo em vista a competitividade da Companhia, 
que se manteve líder em custo, tanto no mercado doméstico quanto no externo. O 
preço médio de venda decresceu 4,6%, reflexo da valorização do real que afetou os 
preços dos produtos deste segmento voltados para o mercado externo.  O volume de 
venda de produtos de cama, mesa e banho cresceu em média 32,6% a.a. nos últimos 
5 anos (COTEMINAS, 2004) [Grifo nosso]. 
 

Com base nos trechos acima citados, observa-se que os hábitos e rotinas identificados 

nos RA da Coteminas estão voltados ao acompanhamento do desempenho das vendas por 

segmento e no geral, ao controle de custos e despesas da companhia e à análise de índices 

econômico-financeiros. 

 

b) Interdiscursividade 

 

Quanto à interdiscursividade presente nos RA da Coteminas, dentre os hábitos e 

rotinas de controladoria identificados, destaca-se como elocução principal, a redução de 

custos, presente em todos os RA analisados. Tal evidenciação pode ser constatada pelos 

trechos citados no significado das palavras da Coteminas, que ocupam várias partes do texto 

dos RA, mencionando a preocupação da companhia com a gestão dos custos. 
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c) Representação dos atores sociais 

 

A Coteminas não demonstra ênfase na representação dos atores sociais na 

evidenciação dos hábitos e rotinas de controladoria. Em algumas partes do texto dos RA, faz 

menção aos seus empregados, referindo-se a esses, sempre como colaboradores e enfatizando 

sua dedicação à companhia, porém, não faz relações entre esses atores sociais e os hábitos e 

rotinas de controladoria. O trecho que segue apresenta esta constatação: 

Além das atividades industriais, buscamos sinergias também na combinação das 
atividades de administração das duas empresas. Nossos colaboradores têm se 
mostrado muito dedicados e engajados no processo de transformação da Springs 
Global (COTEMINAS, 2006) [Grifo nosso]. 
 

Não foram identificadas outras maneiras de representação dos atores sociais a partir da 

análise dos RA. 

 

4.3.2 Indústrias Romi S/A 

 

O Quadro 22 apresenta uma síntese dos hábitos e rotinas identificados por meio das 

categorias de análise do significado representacional na ADC dos RA da Romi, no período de 

1998 a 2007. 

 

Categorias de Análise 

Significado das palavras Interdiscursividade 
Representação dos 

atores sociais 
- Controlar gastos 
- Preparar relatórios de desempenho comparando resultados 
realizados versus expectativa prevista 
- Preparar relatórios de desempenho comparativo entre 
períodos diferentes 
- Controlar a geração de caixa 
- Analisar indicadores econômico-financeiros 

A geração de caixa e 
o endividamento 

financeiro 
Não identificado 

Quadro 22 – Hábitos e rotinas de controladoria identificados na Romi 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os trechos apresentados na sequência, extraídos dos RA da Romi, mostram de forma 

mais detalhada os hábitos e rotinas de controladoria acima citados. 
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a) Significado das palavras  

 

Ao relatar o cenário econômico mundial com os efeitos da crise da Rússia no segundo 

semestre de 1998 e o desempenho de suas operações que foi afetado, a companhia ressalta a 

concentração dos esforços da gestão na redução dos gastos, conforme trecho abaixo: 

Diante desse cenário, a empresa envidou ainda mais esforços na gestão dos gastos, 
em adição às providências de contenção já efetuadas em 1998. A eficácia dessa 
política fica claramente expressa no conjunto das despesas operacionais, que foram 
reduzidas em 1999 na proporção de 11% em relação ao exercício anterior. Houve 
efeitos positivos no custo dos produtos da empresa, que passou de 75% para 65% 
das vendas (ROMI, 1999) [Grifo nosso]. 
 

A preocupação com a determinação de custos também foi encontrada nos relatórios 

analisados, evidenciados pela identificação de termos como absorção dos custos e despesas 

fixas, reposição de custos e repasse dos custos. No trecho a seguir verifica-se a preocupação 

da empresa com o controle de determinados custos: 

As margens da unidade de negócios de Fundidos e Usinados, após um desempenho 
excelente em 2004, com o máximo possível de absorção dos custos e despesas fixas 
e obtenção de boas margens nas exportações, em função da taxa de câmbio, 
apresentou queda em 2005 com a incorporação de custos fixos adicionais pelo 
aumento da capacidade instalada, retomando margens adequadas em 2006 (ROMI, 
2006) [Grifo nosso]. 
 

A Romi demonstra sua preocupação em evidenciar o desempenho das suas atividades, 

sempre em comparação ao período anterior ou às expectativas levantadas, de modo a 

evidenciar os esforços despendidos e os resultados alcançados pela empresa, conforme 

destaca o texto: 

O resultado financeiro de R$ 27,9 milhões em 2007 decorreu, basicamente, do 
rendimento dos recursos provenientes da oferta pública de ações. Este fator, aliado à 
política acertada de gestão relacionada aos aspectos operacionais e financeiros, bem 
como de planejamento tributário e de distribuição de resultados, permitiram à 
companhia obter um lucro líquido no ano de 2007 de R$ 109 milhões, 
expressivamente superior aos R$ 82,9 milhões de 2006, representando um 
incremento de 31,4%. Este conjunto de fatores elevou a margem líquida dos 15,1%, 
obtida no ano de 2006 para 17,2%, no exercício de 2007 (ROMI, 2007) [Grifo 
nosso]. 
 

Outro fator de destaque é que em todos os anos a empresa enfatiza sua geração de 

caixa por meio da demonstração do índice Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and 

Amortization (EBITDA). O trecho seguinte evidencia um dos momentos em que o controle 

financeiro é referenciado: 

As disponibilidades líquidas ao final de 1998 estavam em 44,0 milhões de reais 
(46,1 em dezembro de 1997), e o endividamento financeiro reduziu de 53,0 milhões 
de reais de 1997 para 49,6 milhões de reais em 1998. A capacidade de pagamento da 
empresa apresentou ainda um melhor desempenho, e o índice de liquidez corrente 
subiu de 2,85 para 3,91 em dezembro de 1998, evidenciando a sólida estrutura 
financeira e patrimonial da companhia (ROMI, 1998) [Grifo nosso].  
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Os termos geração de caixa, endividamento financeiro e retorno do investimento 

foram encontrados com frequência. A citação que segue evidencia esta constatação: 

O evento mais significativo na estrutura patrimonial da empresa foi a redução da 
posição do endividamento financeiro. Em 31/12/2001, o capital financeiro de 
terceiros era de 41,2 milhões de reais (17,7 milhões de dólares) e ao final de 2002 o 
montante dos financiamentos reduziu-se para 9,6 milhões de reais (2,7 milhões de 
dólares). As políticas de administração de capital de giro adotadas pela empresa 
inibiram o aumento dessa necessidade, e, já considerados os investimentos em 
imobilizados, obteve-se um efeito de geração operacional de caixa da ordem de 22,6 
milhões de reais (ROMI, 2002) [Grifo nosso].  
 

 Em relação aos indicadores financeiros de liquidez, a empresa menciona com 

frequência o grau de liquidez, conforme trecho que segue: 

O índice de liquidez corrente ao final do ano foi de 4,11, e, além de ser considerado 
um número extremamente positivo, foi superior ao indicador do exercício anterior 
de 2,84 (ROMI, 2002) [Grifo nosso]. 
 

A partir dos trechos acima apresentados, percebe-se que os hábitos e rotinas 

identificados nos RA da Romi, podem ser sintetizados em controle de gastos, na preparação 

de relatórios comparativos de desempenho, no controle da geração de caixa e na análise de 

indicadores econômico-financeiros. 

 

b) Interdiscursividade 

 

Quanto à interdiscursividade presente nos RA da Romi, dentre os hábitos e rotinas de 

controladoria identificados, destacam-se a geração de caixa e o endividamento financeiro. 

 

c) Representação dos atores sociais 

 

Na evidenciação dos hábitos e rotinas de controladoria não foi possível identificar 

referências feitas aos atores sociais envolvidos. 

 

4.3.3 Itautec S/A – Grupo Itautec 

 

O Quadro 23 apresenta uma síntese dos hábitos e rotinas, identificados por meio das 

categorias de análise do significado representacional na ADC dos RA da Itautec, no período 

de 1998 a 2007. 
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Categorias de Análise 

Significado das palavras Interdiscursividade 
Representação dos 

atores sociais 
- Controlar o comportamento das vendas 
- Controlar a rentabilidade dos negócios 
- Gestão dos custos fixos industriais e consolidação da 
produção 
- Controlar a geração de caixa 
- Controlar gastos 
- Analisar e propor atualizações dos sistemas de controles na 
gestão; 
- Preparar relatórios de desempenho comparando resultados 
realizados versus expectativa prevista 
- Analisar índices econômico-financeiros 
- Difusão das melhores práticas 
- Analisar os controles internos e implementá-los 

A análise econômico-
financeira 

Em algumas partes 
do texto dos RA, 

faz menção aos seus 
empregados, porém, 
com pouca ênfase 

Quadro 23 – Hábitos e rotinas de controladoria identificados na Itautec 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os trechos apresentados na sequência, extraídos dos RA da Itautec, mostram de forma 

mais detalhada os hábitos e rotinas de controladoria acima citados. 

 

a) Significado das palavras  

 

Ao descrever o cenário econômico marcado por crise na economia brasileira ocorrida 

em 1999, com a implantação da política de câmbio flutuante, a Itautec evidencia hábitos e 

rotinas de controladoria ao mencionar ações adotadas, conforme se evidencia no trecho que 

segue: 

O aumento de custo provocou redução de margem, tendo sido implementadas ações 
para aumentar o volume de vendas e recuperar a rentabilidade do negócio 
(ITAUTEC, 1999) [Grifo nosso]. 
 

Mais adiante, a empresa apresenta os efeitos da conjuntura econômica adversa e 

evidencia as ações adotadas pela companhia, conforme trecho abaixo: 

Foram adotadas as seguintes ações: reestruturação da área comercial, com a criação 
das filiais virtuais (via WEB); redução dos custos fixos industriais, com redução do 
quadro de funcionários e da consolidação da produção em Manaus em um único 
prédio, na Unidade Javari, tendo sido vendidos os prédios da Unidade Buriti e 
alugados os prédios da Unidade Jutaí; significativa redução dos gastos com fretes, 
com a adoção de um novo modelo de distribuição e da renegociação de 
transportadoras. (ITAUTEC, 1999) [Grifo nosso].  
 

Na Itautec, empresa importadora de matérias-primas, percebeu-se grande preocupação 

em relação ao custo dos produtos com componentes importados, tendo em vista a 

desvalorização da moeda brasileira. O trecho que segue exemplifica esta constatação: 
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O ano de 2002 foi marcado pela significativa desvalorização de 52,2% do real frente 
ao dólar, tendo a moeda americana encerrado o período com a cotação de R$ 3,53 
por dólar. Em decorrência disso, verificou-se uma expressiva elevação no custo dos 
produtos com componentes importados, com consequente aumento no preço final 
dos produtos, que aliado às elevações das taxas de juros, provocou retração na 
demanda durante praticamente todo o 2º semestre do ano (ITAUTEC, 2002) [Grifo 
nosso]. 
 

Pelo plano de reestruturação da companhia em unidades de negócios, a empresa 

passou por adequações nos sistemas de gestão, conforme se verifica no trecho que segue: 

A reestruturação na empresa em unidades de negócios está levando à importantes 
adequações dos Sistemas de Gestão, que incluíram a adoção de um moderno 
Software de CRM e alterações dos Sistemas de Controle de Materiais, envolvendo 
além do aspecto técnico de migração e implantação de sistemas, o treinamento de 
todo o quadro de Gerentes e Supervisores (ITAUTEC, 2002) [Grifo nosso]. 
 

A Itautec demonstra sua preocupação em evidenciar o desempenho das suas 

atividades, sempre em comparação ao período anterior ou às expectativas levantadas, de 

modo a evidenciar os esforços despendidos e os resultados alcançados pela empresa, 

conforme destaca o texto: 

A receita bruta consolidada de vendas e serviços em 2007 atingiu R$ 1.702,30 
milhões (US$ 961 milhões), apresentando crescimento de 3,5% em relação a 2006 
(ITAUTEC, 2007) [Grifo nosso].  

  
Em outro momento, a empresa apresenta análises sobre o retorno do capital investido e 

a geração de caixa, como valor do EBITDA, conforme trecho que segue: 

O retorno sobre o capital próprio e de terceiros (ROIC) foi de 15,6%. O EBITDA 
atingiu R$ 117,1 milhões, resultando numa margem EBITDA de 7,9%, e a geração 
operacional de caixa acumulada foi R$ 181,1 milhões (ITAUTEC, 2005) [Grifo 
nosso]. 
 

No RA de 2005, a Itautec reforça sua filosofia de difusão das melhores práticas por 

meio de comitês com a participação de executivos. O trecho que segue elucida esta 

constatação: 

A criação de Comitês - Inteligência Corporativa, Riscos e Ética, Governança 
Corporativa, Gestão de Talentos, Excelência Operacional e Excelência Comercial - 
têm por objetivo difundir as melhores práticas adotadas entre as empresas industriais 
do Grupo, promovendo a captura de sinergias, reduzindo custos e buscando gerar 
valor aos acionistas (ITAUTEC, 2005) [Grifo nosso]. 
 

Dentre os hábitos e rotinas de controladoria identificados, nota-se a análise dos 

sistemas de controles internos, cuja implementação apresentou resultados favoráveis à 

companhia, conforme segue: 

A implementação dos sistemas de controle e gestão internos já permitiu nesta fase que 
melhorássemos o grau de atendimento ao cliente com elevado ganho de produtividade, 
atingindo 4.500 ocorrências/dia, com a cobertura de 2.500 municípios no Brasil 
(ITAUTEC, 2002) [Grifo nosso]. 
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Infere-se a partir dos trechos acima citados, que os hábitos e rotinas identificados nos 

RA da Itautec, sintetizam-se no controle do comportamento das vendas e da rentabilidade dos 

negócios, na gestão dos custos e consolidação da produção, na análise dos sistemas de gestão, 

na preparação de relatórios de desempenho, na análise de índices econômico-financeiros, pela 

difusão de melhores práticas e pela análise e implementação de controles internos. 

 

b) Interdiscursividade 

 

Na interdiscursividade dos RA da Itautec, dentre os hábitos e rotinas de controladoria 

identificados, destaca-se a análise econômico-financeira, presente em todos os RA. Tal 

evidenciação pode ser constatada no trecho abaixo: 

O lucro líquido foi de R$ 53,3 milhões, merecendo destaque que todas as divisões da 
empresa apresentaram individualmente resultados positivos. O lucro líquido 
representou 4% da receita líquida do período, atingindo a companhia uma 
rentabilidade final de 17% a.a. sobre o patrimônio líquido do final do exercício 
(ITAUTEC, 2002) [Grifo nosso].   
 

Outras referências que se sobressaíssem não foram identificadas nos hábitos e rotinas 

de controladoria. 

 

c) Representação dos atores sociais 

 

A Itautec não demonstra ênfase na representação dos atores sociais na evidenciação 

dos hábitos e rotinas de controladoria. Em algumas partes do texto dos RA faz menção aos 

seus empregados, pelos treinamentos proporcionados e pela participação desses no comitê de 

difusão de melhores práticas. Os trechos que seguem representam esta constatação: 

A reestruturação na empresa em unidades de negócios está levando à importantes 
adequações dos Sistemas de Gestão, envolvendo além do aspecto técnico de 
migração e implantação de sistemas, o treinamento de todo o quadro de Gerentes e 
Supervisores (ITAUTEC, 2002) [Grifo nosso]. 
Foram criados seis Comitês com a participação de executivos pertencentes às 
empresas industriais do Grupo. Esses Comitês têm por objetivo difundir as melhores 
práticas adotadas entre as empresas industriais do Grupo (ITAUTEC, 2005) [Grifo 
nosso]. 
 

Outras formas de representação dos atores sociais não foram identificadas na análise 

dos RA. 
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4.3.4 Klabin S/A 

 

O Quadro 24 apresenta uma síntese dos hábitos e rotinas de controladoria, 

identificados por meio das categorias de análise do significado representacional na ADC dos 

RA da Klabin, no período de 1998 a 2007. 

 

Categorias de Análise 

Significado das palavras Interdiscursividade 
Representação dos 

atores sociais 
- Controlar os custos de produção, administrativos, logísticos 
e financeiros 
- Integração dos Sistemas de Gestão da Qualidade 
- Elaboração de projetos visando a expansão da capacidade de 
produção 
- Realização de estudos de viabilidade econômico-financeira 
de projetos de atualização tecnológica, redução de custos e 
aumento de produção 
- Implantação de projeto que visa eliminar gargalos na 
produção (Teoria das Restrições), visando melhoria nos 
processos 
- Utilização do EVA, cujo foco é a criação de valor por meio 
do uso efetivo dos recursos 
- Divulgação de melhores práticas ambientais por meio de 
ações sociais 
- Análise do processo produtivo, identificação das melhores 
práticas, como elas são desempenhadas e difusão entre as 
demais unidades 
- Desenvolvimento do projeto de Supply Chain, visando 
melhorar a prestação de serviços aos clientes, a produtividade 
nos transportes e ampliar a redução de custos 
- Controlar o comportamento das vendas 
- Preparar relatórios de desempenho comparando resultados 
realizados versus expectativa prevista 
- Controlar a rentabilidade dos negócios 

Programa de redução 
de custos e melhoria 

de qualidade na 
fábrica 

A empresa faz 
menção aos seus 

acionistas, aos seus 
clientes e à 

comunidade que 
visita as áreas, 

industrial e florestal 
da companhia 

Quadro 24 – Hábitos e rotinas de controladoria identificados na Klabin 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os trechos apresentados na sequência, extraídos dos RA da Klabin, mostram de forma 

mais detalhada os hábitos e rotinas de controladoria acima citados. 

 

a) Significado das palavras  

 

A empresa relata em todos os RA sua preocupação com a redução de custos e os 

programas de treinamentos que ela mantém para atingir esse objetivo, reportando os 

resultados que esses programas trazem à companhia, conforme trechos que seguem:  

O programa de aumento de produtividade e redução de custos tem trazido 
contribuições expressivas na redução do custo caixa operacional de celulose, de US$ 
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316/toneladas em 1996, e que foi reduzido para US$ 259/toneladas em 1998 
(KLABIN, 1998) [Grifo nosso].  
 
A Klabin continua trabalhando na redução de custos e melhoria de qualidade nas 
suas fábricas. Para ampliar a competitividade e melhorar os resultados foi deflagrado 
um amplo programa de redução de custos de produção, administrativos, logísticos e 
financeiros (KLABIN, 2005) [Grifo nosso]. 
 

Os efeitos da redução de custos implantada pela empresa, aliado ao aumento no preço 

de venda, proporcionou um aumento do índice Earning Before Interests, Taxes, Depreciation 

and Amortization (EBITDA). Os trechos seguintes evidenciam momentos nos RA em que o 

aumento no índice é referenciado: 

A partir da grande redução de custos implantada e o aumento de 14% nos preços 
médios de venda, a empresa obteve um EBITDA – R$ 131,1 MM (KLABIN, 1999). 
 
A conjugação de um programa de redução de custos e o aumento de 38% nos preços 
médios de venda levou a empresa a gerar um EBITDA de R$ 208,7 MM em 2000 
ante R$ 131,9 MM em 1999 (KLABIN, 2000) [Grifo nosso]. 
 

No ano de 1998, a companhia evidencia a integração dos sistemas de gestão da 

qualidade. O trecho que segue relata a integração desse sistema:  

Consolidou-se a integração dos Sistemas de Gestão da Qualidade, incluindo-se 
nesses sistemas, ações para manutenção e melhoria da qualidade do produto, 
processo de produção, meio ambiente e segurança do trabalho (KLABIN, 1998) 
[Grifo nosso]. 
 

Nota-se em todos os RA a preocupação da Klabin com os investimentos em 

instalações industriais e no setor florestal, voltados ao melhor desempenho do parque fabril. O 

trecho que segue evidencia esta afirmação: 

Durante o ano de 1998 foram investidos R$ 16.412 (US$ 13.578 mil) nas instalações 
industriais e no setor florestal. Os investimentos na indústria, que totalizaram R$ 
12.178 mil (US$ 10.075 mil), contribuíram para o melhor desempenho das áreas 
fabris (KLABIN, 1998). 
 

Foram encontradas menções referentes investimentos em todos os anos que 

compreendeu a análise desta pesquisa. O trecho abaixo relata um investimento de grande 

porte realizado em 2006: 

O Projeto Klabin MA 1100 na fábrica de Monte Alegre (PR), visa a expansão e 
aumento da competitividade externa da Companhia, elevando sua capacidade total 
de produção de papéis e cartões para embalagens para 2 milhões de toneladas por 
ano (KLABIN, 2006). 
 

Os resultados desse investimento, apontados no RA de 2007, foram favoráveis à 

companhia, pois ela atingiu seu objetivo de expansão da produção, conforme destacado 

abaixo: 

No Projeto de Expansão MA 1100, foi investido R$ 1,4 bilhão em 2007. Deste 
modo, a capacidade de produção na Unidade do Paraná passa de 700 mil para 1,1 
milhão de toneladas/ano, e a capacidade total de produção de papéis e cartões para 
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embalagens da Klabin foi elevada de 1,6 milhão para 2,0 milhões de toneladas/ano 
(KLABIN, 2007). 
 

Ainda em 2007 a empresa reportou a realização de estudos de viabilidade econômico-

financeira de mais três projetos de atualização tecnológica, redução de custos e aumento de 

produção em duas fábricas integradas de celulose e papel, visando uma nova expansão da 

capacidade produtiva, conforme trecho que segue: 

Com estes projetos, a capacidade de produção da Klabin deverá passar no futuro, das 
atuais 2,0 milhões de toneladas/ano para 3,0 milhões de toneladas/ano (KLABIN, 
2007). 
 

Percebe-se assim, a preocupação da empresa em priorizar os investimentos em 

tecnologia, que visam ampliar a produção e também reduzir custos, que é uma de suas 

principais preocupações em todos os RA analisados. 

A empresa relata em vários RA sua preocupação com a implantação de projeto que 

visa eliminar gargalos na produção de celulose. Vale destacar que tal expressão é utilizada 

pela Teoria das Restrições. A empresa evidenciou o emprego deste artefato de controladoria, 

visando melhoria nos processos. O trecho abaixo demonstra essa afirmação: 

Foram dados os passos iniciais para implantação do projeto que visa o 
desgargalamento da produção de celulose e do branqueamento, deixando então de 
fabricar a celulose não branqueada, hoje em torno de 50.000 toneladas/ano, 
produzindo, a partir de julho de 2001, 370.000 toneladas/ano, totalmente branqueada 
e atendendo as normas do meio ambiente e de mercado ECF (elementary chlorine 
free) (KLABIN, 1999) [Grifo nosso]. 
 
A implantação do projeto de desgargalamento de produção de celulose [...] iniciou 
em agosto de 2000 e o start-up está previsto para janeiro de 2002 (KLABIN, 2000). 
 

A partir do ano 2000 a empresa vem mencionando em seus investimentos no parque 

fabril, além da tecnologia de produção a eliminação de gargalos, conforme trecho que segue: 

Já estão previstos investimentos de R$ 450 milhões em 2004, destinados a aumentos 
de produção de celulose e de papel kraftliner em Monte Alegre, eliminação de 
gargalos em fábricas de papel reciclado e investimentos nas fábricas de papel de 
Santa Catarina voltados para a qualidade do produto e o meio ambiente (KLABIN, 
2003) [Grifo nosso]. 
 

Outro artefato de controladoria evidenciado pela empresa foi o EVA, cujo foco é a 

criação de valor por meio do uso efetivo dos recursos, encontrado nos RA de 2003 a 2006. 

Em 2003 a empresa informa a implantação de técnicas de gestão voltadas à criação de valor, 

citando inclusive a utilização do Economic Value Added (EVA), conforme se verifica no 

trecho seguinte: 

Em 2003, a Klabin iniciou a implantação de modernas técnicas de gestão orientada 
para valor, alinhando suas ferramentas de remuneração, análise de investimentos e 
avaliação de rentabilidade dos negócios, destacando-se entre elas, o EVA® 
(KLABIN, 2003) [Grifo nosso]. 
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Em 2004 a empresa voltou a mencionar a utilização do EVA e a enfatizar a criação de 

valor. Do mesmo modo em 2005 e 2006 a Klabin enfatizou a constante busca pela criação de 

valor para seus acionistas e investidores: 

A Klabin continua trabalhando na redução de custos e melhoria de qualidade nas 
suas fábricas. Para ampliar a competitividade e melhorar os resultados foi deflagrado 
um amplo programa de redução de custos de produção, administrativos, logísticos e 
financeiros. Desse modo, a Klabin estará em condições de criar valor de modo 
sustentável para seus acionistas e investidores (KLABIN, 2005) [Grifo nosso]. 
 
A Klabin está comprometida com a criação de valor para seus acionistas, procurando 
identificar projetos que proporcionem retorno superior ao seu custo de capital médio 
ponderado (WACC) (KLABIN, 2006) [Grifo nosso]. 
 

Outra menção que merece destaque, encontrada nos RA da Klabin, são as ações 

sociais de preservação do meio ambiente, evidenciado com maior ênfase nos anos de 1999 a 

2005, conforme trechos que seguem: 

Distribuição anual de 100.000 mudas de árvores nativas, frutíferas e ornamentais 
para a comunidade do Rio Grande do Sul, visando a reposição das áreas florestais do 
Estado. (KLABIN, 1999) [Grifo nosso]. 
 
Visando divulgar práticas ambientais da empresa, foram abertas à visitação pública 
as áreas industrial e florestal que receberam no total 1.728 visitantes entre alunos, 
professores e familiares de funcionários. Foram realizadas também, oficinas com 
267 professores, que, assim passam a ser multiplicadores dos temas ambientais 
pertinentes à região (KLABIN, 2000) [Grifo nosso]. 
 
Foi dado destaque ao uso de papel reciclado, que alia a consciência ambiental à 
redução de custos, e no qual registrou-se recorde em 2002 (KLABIN, 2002) [Grifo 
nosso]. 
 

Na área ambiental, a Klabin reporta que foi a primeira empresa brasileira a adotar o 

conceito de desenvolvimento sustentável. Em 2003, deu continuidade ao trabalho que vinha 

desenvolvendo por meio de sua base florestal, onde os programas de preservação de matas 

nativas, fauna e flora, de pesquisa fitoterápica e de educação ambiental, já foram reconhecidos 

com vários prêmios. 

Em 2002 a Klabin começou a desenvolver o Projeto de Produtividade Fabril (PPF) em 

cinco fábricas de papéis e duas de celulose. Com esse trabalho, passou a monitorar passo a 

passo todo o processo de produção, com o objetivo de: 

Identificar onde ocorrem as melhores práticas, como elas são desempenhadas e, 
então, aplicá-las em todas as unidades. Por meio desse trabalho, já foi possível 
reduzir perdas e atingir importantes ganhos de produtividade e custo. Em 2003 o 
PPF será consolidado. Também em 2002 foi iniciado o projeto de Supply Chain, que 
tem como objetivo melhorar a prestação de serviços aos clientes, a produtividade 
nos transportes e ampliar a redução de custos (KLABIN, 2002) [Grifo nosso]. 
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Após a reestruturação dos negócios em 2003, o desempenho operacional da Klabin em 

2004 foi melhor que no ano anterior. O RA reporta aumento no volume de vendas de diversos 

produtos: 

O volume de vendas de papéis e embalagens consolidado foi de 1,3 milhão de 
toneladas, 13% acima do ano anterior. O volume de vendas de madeira para 
terceiros foi recorde, atingindo 3,3 milhões de toneladas, 39% acima de 2003. O 
volume de produção de papéis foi recorde em 2004, totalizando 1,5 milhão de 
toneladas, 6% acima do ano anterior. As exportações da Klabin em 2004 totalizaram 
554 mil toneladas, mantendo sua posição de maior exportadora de papéis do Brasil. 
Suas exportações de papéis e cartões tiveram um aumento de 21% em relação a 
2003. O volume de vendas de sacos industriais foi recorde em 2004, com um total de 
111 mil toneladas, 8% superior em relação a 2003. O volume de papelão ondulado 
expedido pela Klabin também teve aumento, crescendo de 369 mil toneladas em 
2003 para 413 mil toneladas em 2004, registrando um crescimento de 12% em 
relação ao ano anterior (KLABIN, 2004) [Grifo nosso]. 
 

A partir dos trechos acima citados, nota-se que os hábitos e rotinas identificados nos 

RA da Klabin são sintetizados em programa de redução de gastos, integração dos Sistemas de 

Gestão da Qualidade, elaboração de projetos visando a expansão da capacidade de produção, 

realização de estudos de viabilidade econômico-financeira de projetos de investimentos, 

implantação de projeto que visa eliminar gargalos na produção, utilização do EVA, 

divulgação de melhores práticas ambientais, identificação e difusão de melhores práticas no 

processo produtivo, desenvolvimento do projeto de Supply Chain, controle do comportamento 

das vendas e preparação de relatórios de desempenho. 

 

b) Interdiscursividade 

 

Quanto à interdiscursividade presente nos RA da Klabin, dentre os hábitos e rotinas de 

controladoria identificados, destacam-se a redução de custos e a melhoria de qualidade nas 

fábricas. Tal evidenciação pode ser constatada pelo trecho que segue: 

A Klabin continua trabalhando na redução de custos e melhoria de qualidade nas 
suas fábricas. Para ampliar a competitividade e melhorar os resultados foi deflagrado 
um amplo programa de redução de custos de produção, administrativos, logísticos e 
financeiros (KLABIN, 2005) [Grifo nosso]. 
 

A evidenciação da redução de custos e melhoria de qualidade dentre os hábitos e 

rotinas de controladoria, também pode ser constatado pelas referências feitas no significado 

das palavras da Klabin, onde a mesma faz referência também aos investimentos em tecnologia 

para ampliação da capacidade produtiva. 
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c) Representação dos atores sociais 

 

A Klabin não demonstra ênfase na representação dos atores sociais na evidenciação 

dos hábitos e rotinas de controladoria. Em 2002, fez menção aos clientes por meio do projeto 

de Supply Chain, conforme trecho que segue: 

Foi iniciado o projeto de Supply Chain, que tem como objetivo melhorar a prestação 
de serviços aos clientes, a produtividade nos transportes e ampliar a redução de 
custos (KLABIN, 2002) [Grifo nosso]. 
 

 A representação dos atores sociais também é feita por meio das ações sociais de 

preservação do meio ambiente, cujos atores são os visitantes das áreas industrial e florestal: 

Visando divulgar práticas ambientais da empresa, foram abertas à visitação pública 
as áreas industrial e florestal que receberam no total 1.728 visitantes entre alunos, 
professores e familiares de funcionários (KLABIN, 2000) [Grifo nosso]. 
 

Em outra parte do texto dos RA a companhia também mencionou os seus acionistas, 

porém, sem muita ênfase. O trecho abaixo representa esta constatação: 

A Klabin está comprometida com a criação de valor para seus acionistas, procurando 
identificar projetos que proporcionem retorno superior ao seu custo de capital médio 
ponderado (KLABIN, 2006) [Grifo nosso]. 
 

Outras evidências de representação dos atores sociais não foram identificadas nos RA. 

 

4.3.5 Marcopolo S/A 

 

O Quadro 25 apresenta uma síntese dos hábitos e rotinas identificados por meio das 

categorias de análise do significado representacional na ADC dos RA da Marcopolo, no 

período de 1998 a 2007. 

 

Categorias de Análise 

Significado das palavras Interdiscursividade 
Representação dos 

atores sociais 
- Mensurar o índice de satisfação dos empregados, por meio 
da Pesquisa de Clima Organizacional 
- Controlar o comportamento das vendas 
- Preparar relatórios comparativos de desempenho 
- Controlar de custos e despesas 
- Estimular o plano de carreira para promover o crescimento 
profissional dos empregados 
- Balanced Scorecard para traduzir a estratégia de cada 
unidade em objetivos, direcionadores, metas e planos de ação 
- Analisar indicadores econômico-financeiros 
- Controlar a rentabilidade dos negócios 

Valorização dos 
empregados pelo 

plano de carreira e 
pela pesquisa sobre 

clima organizacional 

A companhia faz 
referência aos seus 

empregados, 
mencionando o 

plano de carreira e a 
pesquisa sobre 

clima 
organizacional 

Quadro 25– Hábitos e rotinas de controladoria identificados na Marcopolo 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Os trechos apresentados na sequência, extraídos dos RA da Marcopolo, mostram de 

forma mais detalhada os hábitos e rotinas de controladoria acima citados. 

 

a) Significado das palavras  

 

Dentre os hábitos e rotinas de controladoria identificados nos RA, destaca-se a 

preocupação com o ser humano. Isso se revela nos princípios, nas políticas e nas práticas que 

norteiam a gestão de pessoas nas várias unidades no Brasil e no exterior, conforme trecho a 

seguir:  

Através da Pesquisa de Clima Organizacional realizada a cada dois anos, a empresa 
procura mensurar o índice de satisfação dos colaboradores em relação a diversos 
aspectos que contribuem para um bom ambiente de trabalho. Em dezembro de 2003, 
a Marcopolo (unidades de Caxias do Sul e São Paulo) alcançou um índice de 
satisfação de 84%, evidência da assertividade dos diversos programas e políticas 
(MARCOPOLO, 2003) [Grifo nosso]. 
 

O ano de 2001 foi um marco na história da empresa, tendo em vista o lucro líquido 

alcançado mesmo sob os efeitos da crise argentina, conforme demonstrado no trecho a seguir: 

A receita líquida consolidada ultrapassou a marca do bilhão de reais, contabilizando 
receitas de R$ 1.056 bilhões, 26,8% acima dos R$ 833,5 milhões de 2000. O lucro 
líquido, mesmo contabilizados os efeitos da crise argentina, alcançou R$ 40,1 
milhões ou 133,1% superior ao do exercício anterior. Esse desempenho resultou de 
novos recordes de vendas, produção e controle de despesas. Os resultados foram 
reconhecidos pelo mercado de capitais: no fechamento do exercício as ações 
preferenciais estavam cotadas a R$ 3,24, uma valorização de 40,9 % no exercício ou 
56,2% acima do índice BOVESPA (MARCOPOLO, 2001) [Grifo nosso]. 
 

Verifica-se no trecho acima, a comparação dos resultados alcançados com o 

desempenho do período anterior e a evidenciação de fatores que contribuíram com o aumento 

do resultado (lucro líquido). 

O plano de carreira na empresa está estruturado para promover o crescimento 

profissional a partir da aquisição gradual de competências e do domínio de novas habilidades 

pelos empregados, conforme relata o trecho a seguir: 

Além de receberem treinamento e orientação específica sobre o funcionamento do 
Plano, os colaboradores têm à sua disposição os perfis de todos os cargos e os mapas 
de carreira (que demonstram as possibilidades de crescimento) em quiosques em 
diversos locais nas unidades e também pela intranet da empresa. A política da 
empresa é dar prioridade ao aproveitamento das pessoas que já estão em seu quadro 
funcional, utilizando para isto o Programa de Recrutamento Interno. O Processo 
Sucessório é utilizado para identificar, avaliar e preparar profissionais com potencial 
para ocupar as funções consideradas estratégicas em todas as empresas Marcopolo 
(MARCOPOLO, 2005) [Grifo nosso]. 
 



 

 

137

A empresa menciona nos RA de 2005 a 2007 a utilização do Balanced Scorecard, 

como complemento ao programa implantado pela empresa na criação de valor aos acionistas, 

conforme se verifica no trecho abaixo: 

A Marcopolo continua comprometida com a criação de valor para seus acionistas, 
identificando e investindo em projetos que prometem proporcionar retorno superior 
ao seu custo de capital médio ponderado. Paralelamente, são adotados os conceitos 
do Balanced Scorecard (BSC), que traduzem a estratégia de cada unidade em 
objetivos, direcionadores, metas e planos de ação, os quais são monitorados e 
gerenciados regularmente (MARCOPOLO, 2007) [Grifo nosso].  
 

A empresa enfatiza a análise de índices econômico-financeiros em todos os RA, 

conforme trecho que segue: 

O lucro líquido, em 2004, foi de R$ 85,0 milhões, um crescimento de 5,1% sobre os 
R$ 80,9 milhões contabilizados em 2003. O retorno sobre o capital investido foi de 
21,3% em 2004 e 16,5% em 2003 (MARCOPOLO, 2004) [Grifo nosso].  

 
A partir dos trechos acima citados, percebe-se que os hábitos e rotinas de controladoria 

identificados nos RA da Marcopolo estão concentrados em pesquisa sobre clima 

organizacional, controle do comportamento das vendas, preparação de relatórios comparativos 

de desempenho, controle de custos e despesas, estimular pelo plano de carreira, Balanced 

Scorecard, análise de indicadores econômico-financeiros e controle da rentabilidade dos 

negócios. 

 

b) Interdiscursividade 

 

Quanto à interdiscursividade presente nos RA da Marcopolo, dentre os hábitos e 

rotinas de controladoria identificados, destaca-se a valorização dos empregados pela 

oportunidade de crescimento profissional por meio do plano de carreira. 

Pelo Plano de Carreira, a política da empresa é dar prioridade ao aproveitamento das 
pessoas que já estão em seu quadro funcional, utilizando para isto o Programa de 
Recrutamento Interno (MARCOPOLO, 2005) [Grifo nosso]. 
 

Em outro momento do texto do RA, novamente a empresa menciona a pesquisa sobre 

clima organizacional, com o intuito de mensurar a satisfação dos empregados, conforme 

trecho que segue: 

Através da Pesquisa de Clima Organizacional realizada a cada dois anos, a empresa 
procura mensurar o índice de satisfação dos colaboradores em relação a diversos 
aspectos que contribuem para um bom ambiente de trabalho (MARCOPOLO, 2003) 
[Grifo nosso]. 
 

c) Representação dos atores sociais 
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Na evidenciação dos hábitos e rotinas de controladoria, a companhia se refere aos seus 

empregados na representação dos atores sociais. A menção feita está evidenciada pelos textos 

citados na interdiscursividade da Marcopolo, por meio do plano de carreira e pela pesquisa 

realizada a cada dois anos sobre clima organizacional. 

 

4.3.6 Randon S/A Implementos e Participações 

 

O Quadro 26 apresenta uma síntese dos hábitos e rotinas identificados por meio das 

categorias de análise do significado representacional na ADC dos RA da Randon, no período 

de 1998 a 2007. 

 

Categorias de Análise 

Significado das palavras Interdiscursividade Representação dos 
atores sociais 

- Investir na expansão da capacidade produtiva 
- Analisar índices econômico-financeiros 
- Controlar custos 
- Controlar a geração de caixa 
- Controlar o desempenho das vendas 
- Elaborar relatórios comparativos de desempenho 

Análise de índices 
econômico-
financeiros 

Não identificada 

Quadro 26 – Hábitos e rotinas de controladoria identificados na Randon 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os trechos apresentados na sequência, extraídos dos RA da Randon, mostram de 

forma mais detalhada os hábitos e rotinas de controladoria acima citados. 

 

a) Significado das palavras  

 

No RA de 1998, a empresa destaca o projeto de investimento de expansão da 

capacidade de produção e modernização da fábrica, conforme trecho a seguir:  

Em março de 1998 a Companhia obteve aprovação junto ao IFC (International 
Finance Corporation), de um projeto de investimentos relativos ao triênio 
1998/2000 para modernização do parque fabril, ampliação de capacidade, 
produtividade, novas tecnologias e controle ambiental da Randon Implementos e da 
Fras-le, além de contemplar a unificação do parque fabril da Fras-le (RANDON, 
1998) [Grifo nosso]. 
 

Ao encerrar o exercício de 1999 a Randon refez seu planejamento, motivada pela forte 

retomada dos negócios no mercado interno e externo em todos os segmentos, conforme trecho 

a seguir: 

As variações cambiais do exercício passado foram totalmente contabilizadas no 
período sem diferimentos. Os novos investimentos estão sob rigoroso controle e a 
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geração de caixa deverá permitir que o atual endividamento seja reduzido para 
níveis normais até um horizonte visível. No plano estratégico, está em curso, na 
Companhia, uma reestruturação patrimonial e operacional que reduza a necessidade 
de financiamentos bancários onerosos e que permita gerar lucro líquido e dividendos 
(RANDON, 1999) [Grifo nosso]. 
 

A empresa projetou em seu planejamento estratégico para 2000 um crescimento 

expressivo no nível de atividade nos seus segmentos de atuação, conforme relatado no trecho 

a seguir: 

Deverá haver um incremento na geração de caixa das empresas que será 
prioritariamente utilizado para reduzir a exposição bancária. Para isto foram 
suspensos todos os novos investimentos que não são vitais para a continuidade das 
operações (RANDON, 1999) [Grifo nosso]. 
 

O cenário econômico do ano 2000 permitiu à Randon recuperar-se das dificuldades 

desencadeadas pela crise cambial de 1999, conforme trecho extraído do RA: 

A queda das taxas de juros e a maior disponibilidade do crédito para financiamento 
de bens estimularam as vendas de forma significativa. Houve recuperação de 
margens líquidas e a geração de caixa cresceu 25% no exercício (RANDON, 2000) 
[Grifo nosso]. 
 

No RA de 2002, a empresa fez menção ao controle dos custos fixos como um hábito 

de controladoria, conforme trecho a seguir: 

O controle dos custos fixos permitiu atenuar a forte pressão de custos das matérias-
primas principalmente aços e derivados. Isto combinado com o crescimento de 
escala (20% mais receitas) e com a adequação na política de preços permitiu 
preservar as margens (RANDON, 2002) [Grifo nosso]. 
 

A empresa obteve em 2003 o melhor desempenho de sua historia, conforme relatado 

no trecho a seguir: 

O lucro líquido consolidado atingiu R$ 70,1 milhões, um aumento de 411% sobre 
aquele de 2002. Isto representou um retorno de 40% sobre o patrimônio líquido do 
início do exercício. A receita líquida consolidada, influenciada pelo bom 
desempenho do setor primário e das exportações, cresceu 37% sobre o ano anterior 
alcançando R$ 1,1 bilhão. As vendas para o mercado externo cresceram 49% 
totalizando US$ 75 milhões, ou 20% da receita líquida consolidada. A receita bruta 
total com impostos atingiu o recorde histórico de R$ 1,5 bilhão (RANDON, 2003) 
[Grifo nosso]. 
 

Com base nos trechos acima citados, nota-se que os hábitos e rotinas identificados nos 

RA da Randon, estão concentrados nos investimentos para expansão da capacidade produtiva, 

na análise econômico-financeira, no controle de custos, desempenho das vendas e na 

elaboração de relatórios comparativos de desempenho. 

 

 

 

 



 

 

140

b) Interdiscursividade 

 

Quanto à interdiscursividade, constatou-se a análise econômico-financeira, pois a 

companhia apresenta análise comparativa dos índices em todos os RA. 

 

c) Representação dos atores sociais 

 

Nenhuma forma de representação dos atores sociais que se destacasse foi identificada. 

 

4.3.7 Suzano Papel e Celulose S/A 

 

O Quadro 27 apresenta uma síntese dos hábitos e rotinas identificados por meio das 

categorias de análise do significado representacional na ADC dos RA da Suzano, no período 

de 1998 a 2007. 

 

Categorias de Análise 

Significado das palavras Interdiscursividade Representação dos 
atores sociais 

- Redução de custos e aumento da produtividade 
- Acompanhar os resultados 
- Monitorar o comportamento das vendas 
- Controlar a produção e os processos produtivos 
- Análise econômico-financeira 
- Análise por segmento de negócio 
- Desenvolver ações estratégicas que visam melhoria contínua 
na gestão, por meio do Balanced Scorecard 
- Realizar pesquisa sobre clima organizacional, cujo resultado 
é utilizado na elaboração de planos de ação da companhia 
- Identificar e adotar as melhores práticas utilizadas no 
mercado 
- Gestão estratégica unificada 
- Gestão de riscos 
- Implementar ferramentas de tecnologia da informação 
- Gestão organizacional com foco no cliente, responsabilidade 
por resultados e desenvolvimento de lideranças 
- Contínuo aprimoramento das políticas de sustentabilidade e 
de governança corporativa 
- Planejamento estratégico fundamentado na gestão à base de 
valor para o acionista 
- Gestão baseada em código de conduta 
- Gestão da qualidade 
- Utilização do EVA, cujo foco é a criação de valor 

Destacam-se a 
redução de custos, o 

baixo custo de 
produção e os 

modelos de gestão 
organizacional 

desenvolvidos pela 
companhia 

A empresa faz 
referência aos seus 
empregados por 

meio do programa 
de qualidade de 

vida e dos modelos 
de gestão 

organizacional 

Quadro 27 - Hábitos e rotinas de controladoria identificados na Suzano 
Fonte: dados da pesquisa. 

Os trechos apresentados na sequência, extraídos dos RA da Suzano, mostram de forma 

mais detalhada os hábitos e rotinas de controladoria acima citados. 
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a) Significado das palavras  

 

A empresa relata a sua preocupação com a redução de custos e aumento da 

produtividade, de modo a estar preparada para as mudanças ambientais, conforme trecho que 

segue:  

A Companhia continuou empenhada em sua estratégia de aumentar a 
competitividade através de redução de custos e aumento de produtividade e desta 
forma estar apta a enfrentar as condições adversas de mercado e, também, tirar 
proveito da próxima fase de alta dentro do ciclo do mercado de celulose (SUZANO, 
1998) [Grifo nosso]. 
 

As evidências apresentadas nos RA mostram que os esforços da companhia tem sido 

favoráveis, pois a empresa relata estar entre as empresas de menor custo de produção, 

conforme trechos que seguem: 

A Companhia tem se empenhado em obter aumentos de produção além de 
concentrar esforços na redução de custos e despesas e aumento da produtividade. 
Graças aos resultados obtidos e também ao baixo custo da madeira, a Bahia Sul está 
entre as empresas de menor custo de produção do mundo (SUZANO, 1999) [Grifo 
nosso]. 
 
A Bahia Sul está entre as empresas de menor custo de produção no mundo 
(SUZANO, 2000) [Grifo nosso]. 
 

O acompanhamento dos resultados foi evidenciado em todos os RA da Suzano, 

conforme trechos que seguem: 

A receita líquida consolidada de vendas em 1998 foi de R$ 333,9 milhões, 4% 
inferior à do ano anterior. Esta redução resulta de volume de vendas inferior em 6% 
e elevação de 2% do preço médio unitário. Os preços dos diferentes produtos caíram 
de maneira geral, mas a maior participação das vendas de papel contribuiu 
novamente para a elevação do preço médio unitário. A geração de caixa operacional 
(EBITDA) apresentou crescimento de 2% em relação a 1997, atingindo R$ 117,2 
milhões. No entanto quando comparada com a receita líquida constata-se que a 
margem do EBITDA evoluiu de 33,2 % em 1997 para 35,1 % em 1998. Isto 
corresponde a uma nova melhoria de desempenho operacional, pois esta evolução 
foi obtida com preços e volumes menores (SUZANO, 1998) [Grifo nosso]. 
 
O lucro bruto alcançado em 2003 foi de R$ 568,5 milhões, 23,7% superior aos R$ 
459,7 milhões registrados em 2002. A variação reflete o aumento do volume 
vendido e o aumento dos preços médios unitários, que superaram os aumentos 
ocorridos no custo dos produtos vendidos. A margem bruta de 52,9% em 2003 foi 
2,7 pontos percentuais superior à obtida em 2002 (SUZANO, 2003) [Grifo nosso].  
   

O monitoramento das vendas foi evidenciado em todos os RA da Suzano, sempre de 

forma comparativa entre dois períodos, conforme destaca o trecho abaixo: 

As vendas de papel cresceram 2% na comparação com o ano anterior atingindo 
207,4 mil toneladas. Foram vendidas 305,9 mil toneladas de celulose de mercado o 
que representou um decréscimo de 10% em relação a 1997. Mercado mais retraído e 
menor disponibilidade de estoques influenciaram a menor venda de celulose. As 
exportações corresponderam respectivamente a 81% e 56% dos volumes de celulose 
e papel. O aumento da participação das vendas de papel no mercado interno, 



 

 

142

passando de 39% em 1997 para 44 %, em 1998, representou melhoria na margem de 
contribuição (SUZANO, 1998) [Grifo nosso]. 
  
O volume de vendas de 2000 foi de 578 mil toneladas correspondendo a uma 
redução de 6% em relação ao ano anterior. As vendas de celulose de mercado de 367 
mil toneladas foram 8,7% menores do que no ano anterior. No papel, as vendas 
decresceram 2,1%, com o volume de 211 mil toneladas (SUZANO, 2000) [Grifo 
nosso]. 
 

Além do acompanhamento das vendas, percebe-se que a Suzano também envida 

esforços no controle da produção e processos produtivos, conforme destaca o parágrafo 

seguinte: 

A evolução da produção foi excepcional em 1999. A produção industrial foi recorde 
atingindo o expressivo volume de 602,3 mil toneladas de celulose e papel, 
representando um aumento de 16,3% em relação ao ano anterior. Foram produzidas 
389,2 mil toneladas de celulose e 213,1 mil toneladas de papel. Desde o início da 
operação da Bahia Sul, em 1992, a capacidade de produção tem aumentado 
continuamente em função de investimentos em eliminação de gargalos e melhores 
práticas operacionais (SUZANO, 1999) [Grifo nosso]. 

 
Percebe-se a preocupação da Suzano com o seu endividamento. O trecho que segue 

apresenta evidências do controle que a empresa mantém sobre os capitais de terceiros: 

A dívida líquida, que ao final de 1998 estava em R$ 972,6 milhões, equivalentes a 
US$ 805 milhões, chegou ao final de dezembro em R$ 950,4 milhões equivalentes a 
US$ 531,3 milhões. Embora tenha sido acrescida em 1999 pelas variações cambial e 
monetária no montante de R$ 260 milhões, no encerramento do exercício a dívida 
líquida em reais era 2% menor do que a verificada ao final do ano anterior, em 
função da boa  geração de caixa operacional após despesas com juros e 
investimentos e, ainda, pela capitalização de R$ 115 milhões realizada no início de 
1999 (SUZANO, 1999) [Grifo nosso].  
 

Além do endividamento, a empresa refere-se à análise econômico-financeira em quase 

todos os RA, mencionando vários índices analisados de forma comparativa, como a receita 

líquida, custo dos produtos vendidos, lucro bruto, despesas comerciais, despesas gerais e 

administrativas, EBITDA, resultado financeiro líquido, imposto de renda e contribuição 

social, lucro líquido e endividamento líquido. 

Em 2004, 2005, 2006 e 2007, apresenta análise por segmento de negócio, comparando 

por meio de gráficos, cujos relatórios são mais elaborados e detalhados, conforme trechos 

explicativos que seguem: 

A receita líquida com a venda de celulose chegou a R$ 649,5 milhões em 2004, um 
aumento de 13,8% em relação a 2003. Este comportamento foi resultado, 
principalmente, do aumento de 21,2% no volume de vendas para 490,1 mil toneladas 
e compensou a diminuição de 6,1% no preço médio da celulose em reais, que recuou 
para R$ 1.325,4 por tonelada em 2004. A redução no preço médio em reais da 
celulose reflete a valorização do real, que foi parcialmente compensada pelo 
crescimento de 1,5% nos preços em dólar (SUZANO, 2004) [Grifo nosso]. 
  
Registramos uma receita líquida com a venda de papéis de R$ 2.362,4 milhões em 
2006, aumento de 11,7% em comparação a 2005. O efeito positivo do aumento de 
16,9% no volume comercializado para 1.071,1 mil toneladas em 2006 foi 
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parcialmente prejudicado pela redução de 4,4% no preço médio dos papéis, que foi 
de R$ 2.205,56 por tonelada em 2006. O aumento no volume comercializado de 
papel deveu-se, principalmente, ao maior volume comercializado de produtos da 
Ripasa e ao crescimento das vendas domésticas. O mercado interno foi responsável 
por 63,4% das vendas de papéis, em comparação a 57,5% em 2005 (SUZANO, 
2006) [Grifo nosso]. 
 

As mudanças ambientais no mercado econômico externo, reportadas pela Suzano, 

voltam-se principalmente à elevação das taxas de juros e desvalorização de moedas, sendo 

que esta última, foi citada como uma oportunidade para os negócios da companhia, conforme 

trecho que segue: 

No plano internacional, a elevação de juros na economia americana, a 
desvalorização do dólar frente a várias moedas, os elevados preços do petróleo e o 
desempenho da economia chinesa foram os destaques. Esta última deu sinais de 
redução das atividades ao longo do ano, em decorrência, principalmente, de questões 
de infra-estrutura e de intervenção governamental, mas restabeleceu o crescimento 
no final do ano. Esse comportamento acentuou a redução dos preços de celulose 
durante o verão europeu, período em que a demanda já é sazonalmente menor, e a 
posterior recuperação ao final do ano. Por outro lado, a desvalorização da moeda 
americana foi um fator que contribuiu para a sustentação dos preços da celulose 
medidos nesta moeda, tendo em vista que a zona do Euro é o principal mercado 
importador (SUZANO, 2004) [Grifo nosso]. 
 

Visando à melhoria contínua da gestão da empresa e com o objetivo de incorporar 

práticas de gestão ao nível das melhores empresas mundiais, a companhia vem desenvolvendo 

desde 1998 o projeto excelência, focado em ações estratégicas, conforme evidenciado no 

trecho que segue: 

Em 1999 foram formuladas aspirações estratégicas relativas a saúde financeira  e 
lucratividade, crescimento da capacidade de produção, linha de produtos, 
manutenção de atualização tecnológica e melhoria da qualidade de gestão. A partir 
daí foi feito o desdobramento de objetivos e a definição de indicadores para as 
diversas áreas, alinhando-se os planos de cada uma com a estratégia da Companhia 
(SUZANO, 1999) [Grifo nosso]. 
 

Pelo exposto, infere-se que a empresa tem utilizado o conceito do Balanced Scorecard 

na implementação desse projeto de excelência na gestão, que pode ser comprovado pelo 

trecho evidenciado no RA do ano seguinte: 

Foi realizado o segundo ciclo de planejamento estratégico, que resultou na revisão e 
confirmação das aspirações estratégicas relativas à saúde financeira e lucratividade, 
crescimento da capacidade de produção, linha de produtos, manutenção da 
atualização tecnológica e melhoria da qualidade da gestão. Foram revistos os 
objetivos estratégicos e definidos indicadores para o alinhamento das diversas áreas, 
segundo a metodologia do Balanced Scorecard (SUZANO, 2000) [Grifo nosso]. 
 

Por meio do projeto excelência, a empresa vem desenvolvendo pesquisas sobre 

satisfação dos empregados, cujo resultado é a base para planos de ação da empresa, conforme 

segue: 
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Nas atividades de Recursos Humanos, desenvolvidas de forma totalmente integrada 
com o Projeto Excelência, destaca-se a realização da 2ª pesquisa de satisfação do 
colaborador. Assim como na pesquisa anterior, os resultados são uma das principais 
bases dos planos de ação da área (SUZANO, 1999) [Grifo nosso]. 
 
A partir da 2a pesquisa de satisfação do colaborador, foi elaborado plano de ação 
composto de 146 projetos, sendo 3 corporativos, 14 das diretorias e os demais 
definidos localmente. Mais de 50% destes projetos foram concluídos já em 2000, 
sendo que os demais estavam, ao final do ano, com elevado grau de realização dos 
respectivos cronogramas (SUZANO, 2000) [Grifo nosso].  
 
A Pesquisa de Clima Organizacional realizada este ano teve uma participação 
espontânea de 98% dos colaboradores, o que traduz o comprometimento das equipes 
com a melhoria contínua do ambiente de trabalho e das relações entre gestores, 
equipes e colaboradores. Após a consolidação dos resultados, foram realizadas 
reuniões de comunicação junto a todas as equipes que, então definiram planos de 
ação para as melhorias (SUZANO, 2007) [Grifo nosso]. 
 

Nota-se que a busca por incorporar as melhores práticas adotadas no mercado, tem 

sido evidenciada pela Suzano, conforme destaca o trecho abaixo: 

A Bahia Sul tem buscado ativamente aprimorar a gestão empresarial, desenvolvendo 
práticas próprias ou outras adotadas pelas melhores empresas mundiais (SUZANO, 
2000) [Grifo nosso]. 
 

A companhia busca fazer uma troca das melhores práticas, tendo em vista sua 

participação em congressos e seminários, divulgando trabalhos técnicos da companhia, 

conforme trecho que segue: 

A área de pesquisa e desenvolvimento teve importante papel na divulgação técnica 
da empresa, através da publicação de três trabalhos e da participação em congressos 
e seminários (SUZANO, 2001) [Grifo nosso]. 
 

A gestão estratégica da Suzano é evidenciada por suas ações, conforme destaca o texto 

abaixo sobre a unificação da gestão. 

A unificação da gestão da Bahia Sul com a área de negócios de papel e celulose da 
Companhia Suzano de Papel e Celulose, ocorreu após extensa avaliação das 
sinergias possíveis e das melhores práticas entre as duas empresas. Com uma 
diretoria reformulada e com estrutura gerencial revista, as duas empresas têm, desde 
outubro de 2001, uma equipe única com responsabilidade de gestão das duas 
empresas (SUZANO, 2001) [Grifo nosso].  
 
A Bahia Sul é controlada pela Cia Suzano de Papel e Celulose, que detém 94% do 
capital total, e sua gestão é realizada de forma unificada com a controladora 
(SUZANO, 2003) [Grifo nosso].  
 

Após a unificação das gestões de Suzano e Bahia Sul, procedeu-se uma ampla revisão 

de processos e de práticas com vistas à identificar as melhores práticas entre empresas de alto 

desempenho, conforme destaca o texto abaixo: 

Definidas as melhores práticas, a sua implementação foi iniciada, sendo que muitas 
delas já estão implantadas e outras, de mais longo prazo de maturação, estão em 
andamento. Destacam-se três áreas: recursos humanos, processos da gestão e 
tecnologia de informação (SUZANO, 2002).  
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Dentre os processos e práticas revisados, destacam-se: 

Em recursos humanos foram objeto de revisão: modelo de competências, política de 
remuneração, plano de saúde e as atividades de comunicação interna. Foi 
desenvolvido programa de formação de times abrangendo os níveis de direção e 
gerências. Na área da gestão, dentro da continuidade dos programas alinhados com 
os critérios do PNQ foram reformuladas as declarações de Visão, Missão e Valores e 
iniciado o projeto da Gestão Produtiva Total na unidade industrial em Mucuri.  
Destacam-se ainda as certificações com base na ISO 9001:2000 e na Norma OHSAS 
18001 (Saúde e Segurança Ocupacionais). Durante 2002, os sistemas SAP R/3 da 
Suzano e Bahia Sul foram unificados. Como parte deste projeto (Somar) todos os 
processos envolvidos foram revisados e aperfeiçoados. O novo sistema entrou em 
produção em janeiro de 2003 e deverá trazer novos ganhos de melhoria de 
desempenho para as duas empresas já a partir deste ano (SUZANO, 2002) [Grifo 
nosso]. 
 

A gestão dos riscos passou a ser evidenciada pela companhia a partir de 2004, 

abrangendo a gestão do risco dos negócios da companhia e os riscos econômico-financeiros. 

Os trechos que seguem evidenciam essa preocupação na empresa:  

De fundamental importância para a Companhia, a gestão de riscos enfoca as 
necessidades de proteção e de otimização dos recursos disponíveis frente a 
potenciais riscos financeiros, econômicos ou setoriais (SUZANO, 2004) [Grifo 
nosso].  
 
Um dos principais riscos econômico-financeiros é a volatilidade do real frente ao 
dólar, já que parte significativa do endividamento é nesta moeda. Nossa política de 
hedge é norteada pelo fato de que cerca de 45% da receita líquida é proveniente de 
exportações em dólares. Este hedge natural objetiva conciliar o fluxo dos 
pagamentos do financiamento das exportações com o do recebimento das vendas. 
Quando há vencimento de financiamento em dólar não atrelado ao fluxo de 
exportações, estrutura-se uma operação específica de hedge, para o vencimento da 
operação. Em 31 de dezembro de 2006, não havia operações relevantes deste tipo. 
São celebrados também contratos que visam o swap de taxas de juros flutuantes para 
taxas fixas, para diminuir os efeitos das variações esperadas nas taxas de juros 
(SUZANO, 2006) [Grifo nosso].  
 
Estamos sujeitos a riscos de mercado relacionados principalmente à volatilidade de 
volumes e preços de papel e de celulose em seus mercados, em decorrência de 
variações nas capacidades de produção e demanda mundial, e de oscilações das 
taxas de câmbio entre as principais moedas do mundo e das taxas de juros 
(SUZANO, 2007) [Grifo nosso]. 
 

Com o intuito de ampliar os serviços prestados aos clientes internos, algumas 

ferramentas de tecnologia da informação foram adotadas pela companhia, como intuito de 

melhorar a gestão das equipes, conforme mostra o trecho que segue: 

Dentre as ferramentas de tecnologia, a otimização da ferramenta de gestão de 
competências e a implementação do projeto de informações gerenciais de RH e do 
RH On-line, os dois últimos desenvolvidos  para que gestores possam coordenar 
adequadamente suas equipes, tendo à disposição todas as informações pessoais e 
profissionais (SUZANO, 2004) [Grifo nosso]. 

A implantação de um novo modelo de gestão organizacional, constituído por unidades 

de negócios atendidas por áreas prestadoras de serviço, tem três principais objetivos, 

conforme destacado no trecho abaixo: 
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Maior Foco no Cliente: intensificação e qualidade do relacionamento e maior 
agilidade no atendimento, tanto em produtos quanto em serviços; Responsabilidade 
por Resultados: divisão clara e transparente de responsabilidades, aliada ao 
compromisso das UNs na geração de resultados proporcionará mais agilidade na 
tomada de decisão, além de redução de custos e despesas operacionais; 
Desenvolvimento de Lideranças: estrutura simplificada, foco no cliente, maior 
delegação de responsabilidades e valorização do empreendedorismo irão permitir o 
desenvolvimento de novas lideranças, com visão completa da organização e dos 
negócios (SUZANO, 2005) [Grifo nosso].  
 

No ano seguinte, a empresa reportou os benefícios desse modelo de gestão 

organizacional, conforme segue: 

Nossa nova estrutura organizacional baseada no modelo que reúne as atividades-fim 
em Unidades de Negócio e às áreas-meio em Prestadoras de Serviço, aumentou a 
nossa competitividade por meio do maior foco nos clientes, responsabilização por 
resultados (accountability) e novas oportunidades para o desenvolvimento de 
lideranças (SUZANO, 2006) [Grifo nosso].  
 

O contínuo aprimoramento das políticas de sustentabilidade e de governança 

corporativa proporcionou conquistas relevantes à Suzano, evidenciado no trecho que segue: 

Aprimoramos nossa estrutura de governança. Ampliamos o escopo do Comitê de 
Estratégia, acrescentando o tema da sustentabilidade às sua atribuições, e criamos o 
Comitê de Auditoria, que juntamente com o de Gestão, estão diretamente ligados ao 
Conselho de Administração. No mercado de capitais, foi renovada a nossa 
permanência na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da 
BOVESPA, do qual participamos desde 2005. Também pela terceira vez fomos 
indicados como empresa-modelo na edição 2006 do anuário Guia Exame de Boa 
Cidadania Corporativa (SUZANO, 2006) [Grifo nosso]. 

O quadro de inovações organizacionais e de gestão se completa na Suzano com o novo 

formato do ciclo anual de planejamento estratégico, cuja metodologia é fundamentada na 

gestão baseada em valor para o acionista, que é operacionalizado da seguinte forma: 

O passo inicial são as orientações estratégicas emanadas pelo Conselho de 
Administração, que indicam os grandes rumos a seguir. A Diretoria tem a 
responsabilidade de elaborar o planejamento estratégico propriamente dito, contendo 
as recomendações sobre as alternativas para alcançarmos nossos objetivos. O ciclo 
prossegue com o plano plurianual, que lista as ações e projetos de médio prazo, com 
o qual se alinha o orçamento, que define os recursos disponíveis em curto prazo para 
a execução da estratégia. O ciclo se fecha com a definição de metas individuais e 
coletivas (SUZANO, 2006) [Grifo nosso]. 
 

No processo de evolução do modelo de governança corporativa, foi substituído o 

código de conduta da companhia, divulgado entre os funcionários. O documento resultou de 

um processo participativo com vistas à orientar os profissionais, oficializando práticas e 

políticas internas que reafirmam os princípios éticos da companhia. O trecho que segue 

apresenta os princípios que formam o código de conduta: 

Divulgado e distribuído para todos os colaboradores do Grupo Suzano, o Código de 
Conduta está organizado em seis princípios: Governança Corporativa, Integridade, 
Igualdade, Transparência, Valorização Profissional e Desenvolvimento Sustentável. 
O documento reforça o compromisso da Organização com a transparência e os altos 
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padrões de comportamento em nossa atuação profissional. Também reafirma o nosso 
compromisso com o mercado de capitais, a valorização das pessoas, o 
desenvolvimento sustentável e os princípios éticos (SUZANO, 2006) [Grifo nosso].  
 

A gestão da qualidade foi identificada como uma das preocupações da companhia, 

conforme trecho abaixo: 

A certificação FSC (Forest Stewardship Council) foi mantida para 100% das 
florestas plantadas próprias da empresa destinadas à produção de celulose e papel. 
Também obtivemos recertificações importantes, entre elas: ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18000 e SA 8000 (SUZANO, 2007). 
 

A estratégia de negócios da companhia, fundamentada na gestão baseada em valor, 

busca assegurar resultados econômicos, sociais e ambientais (triple bottom line), conforme 

destaca do trecho que segue:  

Em particular, no valor para o acionista adotamos o conceito de Valor Econômico 
Adicionado (EVA). Nossos objetivos estratégicos são: estar entre as duas maiores e 
mais rentáveis empresas brasileiras até 2015; desenvolver o tripé: controle familiar, 
gestão profissional e orientação para o mercado de capitais; garantir sustentabilidade 
econômica, social e ambiental, contribuindo para o desenvolvimento das 
comunidades onde atuamos e com certificações do FSC; implementar gestão de 
classe mundial de acordo com critérios FNQ buscando solidez, transparência e 
inovação; estar entre as melhores empresas para se trabalhar (SUZANO, 2007). 
 

A partir dos trechos citados, depreende-se que os hábitos e rotinas identificados nos 

RA da Suzano são sintetizados na redução de custos e aumento da produtividade, 

acompanhamento dos resultados, monitoramento do comportamento das vendas, controle da 

produção e processos produtivos, análise econômico-financeira, análise por segmento de 

negócio, desenvolvimento de ações estratégicas que visam melhoria contínua na gestão, 

realização de pesquisa sobre clima organizacional, identificação e adoção das melhores 

práticas utilizadas no mercado, gestão estratégica unificada, gestão de riscos, gestão 

organizacional com foco no cliente, responsabilidade por resultados e desenvolvimento de 

lideranças, contínuo aprimoramento das políticas de sustentabilidade e de governança 

corporativa, e planejamento estratégico fundamentado na gestão baseada em valor. 

 

b) Interdiscursividade 

 

Quanto à interdiscursividade presente nos RA da Suzano, dentre os hábitos e rotinas 

de controladoria identificados, destacam-se a redução de custos, o baixo custo de produção e 

os modelos de gestão organizacional desenvolvidos pela companhia. Tal evidenciação pode 

ser constatada nos trechos que seguem: 

A Companhia tem se empenhado em obter aumentos de produção além de 
concentrar esforços na redução de custos e despesas e aumento da produtividade. 
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Graças aos resultados obtidos e também ao baixo custo da madeira, a Bahia Sul está 
entre as empresas de menor custo de produção do mundo (SUZANO, 1999) [Grifo 
nosso]. 
 
A Bahia Sul está entre as empresas de menor custo de produção no mundo 
(SUZANO, 2000) [Grifo nosso]. 
 
A implementação do Modelo de Gestão, baseado nos Critérios da Excelência da 
Fundação Nacional da Qualidade, recebeu atenção especial do corpo gerencial da 
empresa (SUZANO, 2007) [Grifo nosso]. 
 

Outras elocuções que se destacassem nos RA não foram identificadas a partir da 

análise. 

 

c) Representação dos atores sociais 

 

A Suzano faz menção aos seus empregados na evidenciação dos hábitos e rotinas de 

controladoria. O trecho que segue retrata esta constatação: 

Outras realizações importantes foram a execução do mapeamento de competências 
para gerentes, coordenadores e supervisores, com a definição de critérios para 
identificação de talentos e desenvolvimento de equipes, e a implementação de um 
projeto de Gestão de Sucessão, voltado a preparar a Companhia para a renovação de 
suas lideranças (SUZANO, 2004) [Grifo nosso]. 

A empresa faz menção aos seus empregados, se referindo a eles, como colaboradores, 

conforme trecho abaixo em que a empresa retrata a implantação de um programa de qualidade 

de vida: 

Foi implantado em 2005 um programa voltado para aprimorar a qualidade de vida 
dos colaboradores, que contemplou uma série de pequenas iniciativas que objetivam 
reduzir o estresse, reforçar a alegria e a realização no ambiente de trabalho, além de 
orientar ações para prevenção e promoção da saúde.Foi alcançada uma elevação de 
cinco pontos percentuais na avaliação geral dos colaboradores, fornecida pelo 2º 
Ciclo Corporativo do SASC (Sistema de Avaliação da Satisfação do Colaborador), 
realizado em 2005. Este resultado supera a média obtida no mercado e revela um 
grande salto qualitativo em relação à evolução verificada no mercado como um todo 
(de apenas 1% no mesmo período). A pesquisa contou com a adesão de 90% dos 
colaboradores da Suzano Papel e Celulose (SUZANO, 2005) [Grifo nosso]. 
  

Outras formas de representação dos atores sociais na evidenciação dos hábitos e 

rotinas de controladoria não foram identificadas. 

 

4.3.8 Vicunha Têxtil S/A  

 

O Quadro 28 apresenta uma síntese dos hábitos e rotinas identificados por meio das 

categorias de análise do significado representacional na ADC dos RA da Vicunha, no período 

de 1998 a 2007. 
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Categorias de Análise 

Significado das palavras Interdiscursividade 
Representação dos 

atores sociais 
- Preparar relatórios comparativos de resultados 
- Implementar ações estratégicas 
- Controlar o comportamento das vendas 
- Acompanhar a geração de caixa pelo EBITDA 
- Controlar custos 
- Controlar e acompanhar o endividamento 
- Unificar processos e sistemas 
- Profissionalização da gestão 
- Descentralização da gestão por meio das unidades de 
negócios 
- Administração do supply chain 
- Administração financeira 
- Gestão de recursos humanos 
- Controlar e acompanhar a produção 
- Manter a qualidade dos produtos com preços competitivos 
- Realizar parcerias visando manter a liderança no mercado 
- Reestruturação operacional da companhia 
- Planejamento estratégico 
- Promover a capacitação dos funcionários 
- Avaliar o desempenho da gestão por meio do projeto de 
gestão de clima organizacional 

Os investimentos em 
tecnologia e na 

expansão da produção 

A empresa faz 
menção aos seus 
empregados por 

meio de um 
programa de 

desenvolvimento de 
gestores e pelo 

projeto de gestão de 
clima 

organizacional 

Quadro 28 – Hábitos e rotinas de controladoria identificados na Vicunha 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os trechos apresentados na sequência, extraídos dos RA da Vicunha, mostram de 

forma mais detalhada os hábitos e rotinas de controladoria acima citados. 

 

a) Significado das palavras 

 

Em quase todos os RA a empresa reportou os seus principais resultados por meio de 

gráficos comparativos, fazendo menção ao faturamento bruto, lucro bruto, resultado 

operacional antes das despesas financeiras e EBITDA. Em alguns anos a empresa apresentou 

comentários comparativos dos seus resultados, conforme trechos que seguem:  

O faturamento bruto em 2000 foi de R$791 milhões, crescimento de 4% em relação 
a 1999; o lucro bruto atingiu a marca de R$188 milhões contra R$175 milhões de 
1999 (crescimento de 8%) e o resultado operacional antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização (EBITDA) foi de R$138 milhões contra R$126 milhões 
de 1999 (crescimento de 9%) (VICUNHA, 2000) [Grifo nosso].  
 
 O faturamento bruto em 2003 foi de R$1.654,8 milhões, crescendo 9% ou R$137,7 
milhões em relação ao ano anterior. Este aumento deveu-se principalmente às 
vendas no mercado externo, reflexo das ações desenvolvidas nos últimos 3 anos para 
incrementar as exportações, principalmente nos mercados europeu e norte-
americano (VICUNHA, 2003) [Grifo nosso]. 
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Apesar de apresentar prejuízo em 1999, a Vicunha reporta a visualização das primeiras 

melhorias resultantes de ações estratégicas adotadas pela companhia, conforme trecho que 

segue: 

A Vicunha Têxtil S.A. encerrou o exercício com um prejuízo de R$ 84,0 milhões 
(R$ 124,7 milhões em 2001), no entanto, apresentou um crescimento de 94% no 
resultado operacional antes do resultado financeiro (R$ 160,8 milhões diante de R$ 
82,8 milhões em 2001). O prejuízo operacional foi de apenas R$ 9,3 milhões contra 
R$ 88,3 do ano anterior, uma reversão de R$ 79,0 milhões. Estas substanciais 
melhorias refletem os primeiros resultados das ações estratégicas adotadas no 
decorrer dos últimos dois anos (VICUNHA, 2002) [Grifo nosso].  
 

O acompanhamento das vendas foi evidenciado nos RA da Vicunha, conforme se pode 

constatar no trecho que segue: 

O faturamento bruto em 2002 cresceu R$ 25,6 milhões em relação ao ano anterior, 
atingindo R$ 1.501,1 milhões. As vendas no mercado interno permaneceram no 
mesmo patamar, mesmo com fatores adversos, como o cenário econômico-
financeiro e político de 2002, com impactos negativos na demanda, agravados com a 
queda na renda disponível para o consumo e condições climáticas desfavoráveis. No 
mercado externo, o crescimento em reais foi de 14%, decorrente da desvalorização 
cambial, porém as exportações em dólares diminuíram em US$ 14 milhões em 
relação a 2001, como consequência da retração da economia na Argentina. 
(VICUNHA, 2002) [Grifo nosso].  
 

A geração de caixa é preocupação da companhia, e isso foi evidenciado nos seus RA, 

conforme trecho a seguir: 

A Sociedade obteve em 2002 uma geração de caixa operacional expressivamente 
superior ao ano anterior, medida pelo EBITDA (lucro antes dos juros, impostos, 
depreciação e amortização), apresentando um crescimento de R$ 88,8 milhões (59% 
de aumento), passando de R$ 150,3 milhões em 2001 para R$ 239,1 milhões. O 
EBITDA representou 19% do faturamento líquido diante 12% do ano de 2001 
(VICUNHA, 2002) [Grifo nosso]. 
 

O controle de custos também foi evidenciado nos RA da Vicunha. A companhia 

demonstra seu desempenho nesse sentido, conforme trecho abaixo: 

Embora os custos de produção, principalmente as matérias-primas como algodão e 
produtos químicos, sofram forte pressão em função da alta do dólar, a Sociedade 
conseguiu reduzir a margem CPV de 80% para 72% em 2002. Além disso, os 
aumentos de preços e mudanças no mix de produtos contribuíram para elevar 
sensivelmente a margem EBITDA (VICUNHA, 2002) [Grifo nosso].  
 

A companhia controla e acompanha o seu endividamento, inclusive apresenta 

comentários sobre as oscilações das dívidas, segundo trecho que segue: 

A falta de liquidez do mercado financeiro pressionou o capital de giro, com redução 
de prazos de fornecedores e expressiva elevação das taxas de juros. Com isso, o 
endividamento bancário líquido aumentou 11%, comparando-se a posição de R$ 
440,2 milhões ao final de 2002 com a posição de R$ 397,8 milhões de 2001 
(VICUNHA, 2002).  
 

Dentre os hábitos e rotinas identificados, percebe-se que a Vicunha está praticando 

modernas técnicas de gestão, que têm alavancado os negócios, conforme trecho que segue: 
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A reorganização societária, a profissionalização da gestão, a reestruturação 
operacional e a unificação de processos contribuíram para impulsionar os negócios 
da Sociedade (VICUNHA, 2002) [Grifo nosso]. 
 

Tendo em vista a reestruturação societária ocorrida em 1999, a empresa implantou um 

novo modelo de gestão organizacional com criação de unidades de negócios e um centro 

corporativo, que provêm serviços compartilhados. O trecho que segue apresenta os principais 

benefícios deste modelo: 

Os principais benefícios deste modelo são: maior focalização estratégica e 
operacional, melhor atendimento às necessidades dos clientes e maximização dos 
resultados. Cada UEN é responsável pela gestão mercadológica, produtos, produção, 
qualidade e pelo desempenho econômico operacional da Unidade (VICUNHA, 
1999) [Grifo nosso]. 
 

A partir de então, a empresa passou a apresentar os seus resultados por unidades de 

negócios, conforme trecho que segue: 

Em 2002 a unidade de negócio Índigo e Brim representou 50% do faturamento 
líquido da Sociedade; as exportações atingiram 66% do total exportado e a margem 
EBITDA foi de 28% do faturamento líquido. Já a unidade de negócio Tecidos e 
Malhas atingiu 19% do faturamento líquido total e a margem EBITDA foi de 10%. 
O faturamento de fibras e filamentos representou 19% do total da Sociedade; as 
exportações alcançaram 20% e a margem EBITDA foi de 15% do faturamento 
líquido (VICUNHA, 2002) [Grifo nosso].  

 
Em 2003 a companhia comemorou os resultados positivos enfatizando a importância 

das ações estratégicas adotadas, conforme trecho abaixo: 

A Sociedade encerrou o exercício com um lucro líquido de R$22,5 milhões, 
revertendo o prejuízo de R$84 milhões de 2002. O resultado positivo vem coroar as 
ações estratégicas adotadas para impulsionar os negócios da Sociedade. Estas 
medidas incluem a incansável busca por qualidade e inovação nos produtos, a 
reorganização societária, a profissionalização da gestão, a centralização 
administrativa e a unificação de processos e sistemas. Além disso, implantamos a 
reestruturação operacional, que permitiu a racionalização da produção, com a 
consequente adequação do quadro de colaboradores (VICUNHA, 2003) [Grifo 
nosso].  

 
Com a implantação do ERP, a Vicunha passou a contar com os um sistema integrado 

que viabilizou os seguintes controles: 

Administração do supply chain, que atua na gestão de compras e estoques, 
administração de projetos, gestão de vendas, gestão de fretes, importações e 
exportações, gerenciamento da produção e custos; Administração financeira, que 
opera a gestão do crédito aos clientes, o gerenciamento de contas a receber e a pagar, 
fluxo de caixa, investimentos, contratos de câmbio, contabilidade e orçamento; e 
Gestão de recursos humanos, que atua com o módulo HR (Human Resources) para o 
controle de treinamentos, desenvolvimento dos funcionários, seleção, recrutamento e 
pagamento de salários e benefícios (VICUNHA, 2002) [Grifo nosso]. 
  

Simultaneamente à implantação do ERP, foi implementado um sistema industrial, na 

unidade de confecção, conforme trecho que segue: 
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Neste período foi implementado simultaneamente o Sistema Industrial Têxtil Linx – 
na Unidade de negócios Confecção.  Esta solução abrange os processos de captação 
de pedidos, planejamento de produção, gestão de estoques, gestão de chão de fábrica 
(talharia, costura, bordado, estamparia, e embalagem) e apuração de custos 
(VICUNHA, 2002).  
 

Observa-se a preocupação da Vicunha com a qualidade dos seus produtos e preços 

competitivos. O trecho que segue elucida esta constatação: 

Todos os produtos fabricados pela Sociedade possuem excelente qualidade e preços 
competitivos, garantidos pela certificação das ISO 9002 e 14.000 (VICUNHA, 
2000). 
 

Além da qualidade, a Vicunha também se preocupa com a liderança e, nesse sentido, 

busca parcerias para o desenvolvimento de novos produtos, conforme texto abaixo: 

O desenvolvimento de novos produtos é vital para a manutenção da liderança de 
mercado mantida pela Sociedade. A política da Sociedade é estabelecer parcerias 
com clientes lançadores de moda, com estilistas de renome e formadores de opinião, 
altamente reconhecidos no mercado (VICUNHA, 2000) [Grifo nosso]. 
 

Desta forma, a companhia tem buscado atualizar-se com as melhores práticas adotadas 

no mercado, de modo a acompanhar as tendências e reforçar sua posição de liderança. 

Os investimentos em tecnologia e modernização, visando aumentar a capacidade 

produtiva, foram evidenciados em todos os RA da Vicunha. O trecho que segue enfatiza um 

investimento em aumento da produção:  

Na empresa controladora em 1999 foram realizados investimentos no montante de 
R$ 35,9 milhões que foram direcionados principalmente para aumento de produção 
de brim na Unidade Industrial em Natal - RN, malhas na Unidade Industrial de 
Maracanaú - CE e diversificação de produtos com maior valor agregado nas 
Unidades de Maracanaú e Fortaleza (VICUNHA, 1999) [Grifo nosso].  
 

Com relação ao posicionamento estratégico da companhia, os investimentos também 

estão voltados a essa finalidade, conforme trechos que seguem:  

A Sociedade envidou seus melhores esforços na continuidade do processo de 
reestruturação operacional iniciado em 2001, implantando um profundo trabalho de 
planejamento estratégico, com o objetivo de definir o seu “core business” e os 
investimentos necessários ao crescimento dos negócios (VICUNHA, 2002) [Grifo 
nosso].  
 
Foram investidos em 2002, R$ 44 milhões, direcionados, principalmente, para a 
integração e modernização dos sistemas de gestão administrativos, comerciais e 
industriais e a manutenção do parque fabril (VICUNHA, 2002) [Grifo nosso].  
 

A empresa evidenciou em seus RA sua preocupação com a formação dos seus 

funcionários, tendo em vista que o mercado de trabalho vem constantemente exigindo 

profissionais capacitados, hábeis e competentes. Para isso, a Vicunha possui um Núcleo de 

Educação com foco nos seguintes princípios: 

Focar o ensino atrelado à estratégia da Sociedade, dando início ao conceito de 
Universidade Corporativa; Atrelar os treinamentos às habilidades técnicas e 
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competências a serem adquiridas; Gerar competitividade e reter os talentos; 
Complementar a formação dos profissionais e formar competências; Praticar um dos 
valores mais importantes da Sociedade: a Educação de nossos colaboradores 
(VICUNHA 2001). 

 
Percebe-se que a Vicunha preocupa-se também com o planejamento das atividades de 

capacitação dos seus funcionários. O trecho que segue apresenta as ações programadas de 

desenvolvimento dos profissionais: 

Desenvolvimento de gestores; Times de trabalho (líderes x equipes); Comunicação 
(líderes x equipes); Gestão de pessoas; Orientação para resultados; Gestão da 
qualidade; Gestão em tecnologia têxtil; Atendimento ao cliente (VICUNHA, 2001). 
 

A Vicunha também se preocupa com sua imagem perante os funcionários e, para isso, 

desenvolveu um projeto de gestão de clima organizacional, conforme segue:  

O Projeto de Gestão de Clima Organizacional forneceu respostas significativas para 
uma análise do contexto interno da Sociedade, sendo envolvidos cerca de 16 mil 
colaboradores, identificando oportunidades, pontos fortes de nossa gestão e aqueles 
a serem melhorados (VICUNHA, 2001) [Grifo nosso].  
 

A preocupação da Vicunha com os funcionários demandou a criação de um plano de 

cargos e salários baseado na evolução de competências. O trecho que segue apresenta o plano: 

Um Plano de Cargos, Remuneração e Carreiras baseado na evolução de 
competências foi desenhado.  No ano de 2002 a Sociedade irá implantar esse novo 
plano a fim de se revitalizar e sustentar a construção de seu futuro, não só atraindo e 
retendo, como, também, detectando os talentos internos (VICUNHA, 2001).  
 

A partir dos trechos citados, nota-se que os hábitos e rotinas identificados nos RA da 

Vicunha são sintetizados em: relatórios comparativos de resultados, implementação de ações 

estratégicas, controle do comportamento das vendas, acompanhamento da geração de caixa 

pelo EBITDA, controle de custos, controle e acompanhamento do endividamento, unificação 

de processos e sistemas, profissionalização da gestão, descentralização da gestão por meio das 

unidades de negócios, administração do supply chain, administração financeira, gestão de 

recursos humanos, controle e acompanhamento da produção, planejamento estratégico e 

avaliação do desempenho da gestão por meio do projeto de gestão de clima organizacional. 

 

b) Interdiscursividade 

 
Quanto à interdiscursividade presente nos RA da Vicunha, dentre os hábitos e rotinas 

de controladoria identificados, destacam-se os investimentos em tecnologia e na expansão da 

produção. Tal evidenciação pode ser constatada pelo trecho que segue: 

Os investimentos totais realizados em 1998 foram de R$ 37.5 milhões, destinados ao 
aumento de volume de produção e melhoria de produtividade (VICUNHA, 1998).  
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Dentre os hábitos e rotinas identificados, o principal investimento em tecnologia foi a 

implantação do ERP, voltado à administração do supply chain, administração financeira, e 

gestão de recursos humanos. 

 

c) Representação dos atores sociais 

 

A Vicunha não demonstra ênfase na representação dos atores sociais na evidenciação 

dos hábitos e rotinas de controladoria. Ela faz menção aos seus empregados por meio de um 

programa de desenvolvimento de gestores e pelo projeto de gestão de clima organizacional. 

 

4.3.9 Votorantim Celulose e Papel S/A 

 

O Quadro 29 apresenta uma síntese dos hábitos e rotinas identificados por meio das 

categorias de análise do significado representacional na ADC dos RA da Votorantim, no 

período de 1998 a 2007. 

 

Categorias de Análise 

Significado das palavras Interdiscursividade 
Representação dos 

atores sociais 
- Implementar programas de redução de custos de produção 
- Desenvolvimento de estratégias a longo prazo, visando o 
crescimento dos negócios 
- Implantação de instrumentos e métricas financeiras voltadas 
a avaliação de performance de processos e negócios 
- Implementação de projetos e programas de atualização do 
processo de gestão e qualificação dos profissionais 
- Implantação de artefatos de controladoria, como o Balanced 
Scorecard e Business Intelligence 
- Gestão com foco em agregar valor para o acionista 
- Controlar o comportamento das vendas 
- Gestão voltada aos direcionadores estratégicos 
- Controlar a rentabilidade dos negócios 
- Analisar os resultados de forma comparativa 
- Controlar e monitorar a geração de caixa 
- Análise econômico-financeira 

Destaca-se o 
desenvolvimento de 

estratégias 
competitivas, visando 
redução de custos e 

ganhos de 
produtividade 

Com pouca ênfase, 
faz referências aos 

empregados e à 
comunidade 

Quadro 29 – Hábitos e rotinas de controladoria identificados na Votorantim 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os trechos apresentados na sequência, extraídos dos RA da Votorantim, mostram de 

forma mais detalhada os hábitos e rotinas de controladoria acima citados. 
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a) Significado das palavras  

 

A Votorantim vem implementando um programa de redução de custos visando o 

aumento da eficiência operacional, auxiliado pelo mix de produtos, pelo melhor preço e pelo 

menor custo da madeira. Isso tem possibilitado a empresa atingir um dos menores custos de 

produção de celulose do setor, conforme demonstrado no trecho a seguir: 

A margem bruta da VCP ampliou-se substancialmente, passando de 25,5% em 1998 
para 43,3% em 1999, um crescimento de 161,6%, explicada em grande parte pela 
maturação dos investimentos com o término da learning curve, eliminação de 
gargalos de produção, aumento da auto-suficiência energética, integração dos 
sistemas pelo SAP, efeitos positivos sobre os custos variáveis e ganhos de escala 
pela maior utilização da capacidade (VOTORANTIM, 1999) [Grifo nosso]. 
 

A empresa evidencia suas estratégias a longo prazo, visando o crescimento dos 

negócios, melhoria nos processos e geração de valor agregado, conforme trecho que segue: 

Nos últimos 5 anos a VCP vem desenvolvendo sua estratégia fundamentada nos 
seguintes aspectos: expansão da capacidade produtiva; gestão efetivamente voltada à 
geração de valor; implantação de instrumentos e métricas financeiras voltadas a 
avaliação de performance de processos e negócios; desenvolvimento e implantação 
do projeto Foco do Cliente; implantação de sistema de gestão integrado entre 
processos, unidades e negócios, proporcionando maior confiabilidade e agilidade na 
geração de informações e no processo de tomada de decisões (SAP); 
desenvolvimento e aplicação de tecnologias de processos e de adequação ao uso de 
produtos, compatíveis com níveis internacionais de qualidade, de forma a assegurar 
a alta competitividade da VCP; implementação  de projetos e programas voltados a 
atualização do processo de gestão e qualificação dos profissionais VCP 
(VOTORANTIM, 2000) [Grifo nosso]. 
 

Tendo em vista a melhoria da gestão, a Votorantim evidencia a implementação de 

novos artefatos de controladoria, conforme parágrafo abaixo: 

Outros projetos estão sendo implementados para a melhoria da gestão global da 
Empresa. Dentre eles, o Balanced Scorecard e a gestão estratégica de riscos. O 
Business Intelligence está propiciando um novo ambiente tecnológico de gestão de 
negócios, com a análise em tempo real das variáveis internas e externas e das 
gestões estruturais/conjunturais (VOTORANTIM, 2002) [Grifo nosso]. 
 

Agregar valor ao acionista é um dos principais objetivos evidenciados pela 

Votorantim, conforme destaca o trecho que segue: 

A VCP continua a perseguir as oportunidades, com o objetivo de agregar valor aos 
acionistas, seja ao propiciar a expansão dos negócios, a excelência de desempenho e 
rentabilidade e/ou a melhoria tecnológica e dos produtos, sempre focada em uma 
visão estratégica de longo prazo. Tais oportunidades são sempre analisadas, 
respeitando-se um retorno mínimo de 3% a 4% ao ano acima do custo médio 
ponderado de capital (VOTORANTIM, 2003) [Grifo nosso]. 
 

O ano de 2005 foi um período de continuidade nos investimentos da Votorantim, 

sempre com foco nos seus direcionadores estratégicos, conforme trecho a seguir: 

Esse direcionamento permitiu o desenvolvimento de um plano sustentável de 
crescimento, apoiado em duas direções: crescimento orgânico que inclui o 
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desgargalamento da nova linha de produção de celulose, a expansão da produção de 
celulose e investimentos na nova base florestal em formação; crescimento por meio 
da consolidação do setor, o qual já foi iniciado em 2001, com a aquisição de parte do 
controle da Aracruz Celulose, e avançou ainda mais em 2004, com a aquisição do 
controle de 50% da Ripasa Celulose e Papel (VOTORANTIM, 2005) [Grifo nosso]. 
 

A tendência da busca de novos espaços com a exportação ficou ainda mais evidente no 

caso do papel cut size, pois esse foi o segmento mais competitivo do mercado doméstico no 

ano 2001, com decréscimo de volumes e receitas, tanto para a Votorantim como para outras 

empresas, e forte pressão negativa sobre os preços, conforme trecho que segue: 

No caso do papel cut size, a receita no mercado externo cresceu 22%, em 
decorrência do aumento de 18% no preço médio e de 4% em volume de vendas. Já 
os papéis revestidos apresentaram uma redução de 6% na receita de exportações, 
explicada pelo forte incremento das vendas no mercado interno e pela crise da 
Argentina, que diminuiu substancialmente as vendas desses produtos para o 
Mercosul, onde vinham apresentando um bom desempenho (VOTORANTIM, 2001) 
[Grifo nosso]. 
 

Com relação ao meio ambiente, a Votorantim adota práticas de desenvolvimento 

sustentável, investindo em tecnologias, instalações e sistemas de educação ambiental ao longo 

dos anos, conforme trechos abaixo: 

Nas suas quatro unidades industriais adota padrões internacionais de controle 
ambiental, priorizando o pleno atendimento às exigências legais. A VCP se destaca 
pelo uso de tecnologias mais limpas nos processos produtivos, salientando-se o 
cozimento modificado denominado low-solids e o branqueamento com ozônio, que 
permitem minimizar o consumo de água, reduzindo também a geração de efluente e 
dos compostos orgânicos clorados (VOTORANTIM, 2001). 
 
A VCP também atua de forma intensa na promoção da educação ambiental. A 
empresa mantém o projeto Jornaleco, publicação infantil, criada em 1995, para 
instruir os filhos dos funcionários, alunos e professores de escolas de ensino 
fundamental sobre educação ambiental. O programa “Um Dia com a VCP”, 
realizado há nove anos, reúne filhos de profissionais da empresa que recebem 
informações sobre o uso adequado dos recursos naturais. Já Seminário de Educação 
Ambiental da VCP, que teve sua quarta edição em 2002, envolve professores da rede 
pública de ensino e entidades de educação das comunidades nas quais a empresa 
atua, a fim de capacitá-los para desenvolverem projetos de educação ambiental nas 
escolas (VOTORANTIM, 2002). 
 

Com os investimentos efetuados ao longo dos últimos anos, a Votorantim informou 

estar preparada para enfrentar as adversidades do mercado, conforme trecho abaixo:  

O desenvolvimento de vantagens competitivas e a adoção de uma estratégia 
adequada, com redução de custos e ganhos de produtividade, permitiram uma rápida 
adequação do mix de produtos às diferentes necessidades dos clientes. A Companhia 
mostrou, ainda, flexibilidade para redirecionar volumes para diferentes segmentos e 
mercados, como por exemplo, incrementando fortemente as vendas de cut size para 
o mercado externo, em detrimento de papéis de imprimir e escrever em folhas e 
rolos (VOTORANTIM, 2002) [Grifo nosso]. 
 

Ao analisar o desempenho, a empresa faz um comparativo em relação aos resultados 

do ano anterior, conforme trecho abaixo: 
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Como decorrência da menor demanda no mercado doméstico e dos esforços para 
direcionar as vendas para os mercados internacionais, a redução de 6% no volume 
de celulose para o mercado interno foi irrelevante quando comparada à expansão de 
110% no volume das exportações. O aumento médio dos preços internacionais da 
celulose foi de 10% em relação ao ano anterior, como efeito do descompasso entre o 
maior consumo, especialmente na China, e o comportamento da oferta, mesmo com 
as ampliações de capacidade (VOTORANTIM, 2003) [Grifo nosso].  
 

A Votorantim evidencia que mantém controle sobre a geração de caixa por meio do 

EBITDA e justifica as variações, conforme trecho abaixo: 

A VCP obteve uma geração de caixa operacional (pelo conceito EBITDA) de R$ 
763 milhões, com uma margem de 42% sobre a receita líquida, em comparação à 
margem de 43% registrada em 2001. A pequena variação é explicada pela queda dos 
preços internacionais da celulose e os aumentos dos custos de produção, apesar de a 
maior parte desses efeitos ter sido compensada pela influência positiva do câmbio 
nas exportações, pelos aumentos de preços em reais no mercado interno e pela 
agregação de valor ao mix de produtos (VOTORANTIM, 2002) [Grifo nosso]. 
 

A análise econômico-financeira também foi evidenciada nos RA da Votorantim, 

conforme parágrafo que segue: 

Em 31 de dezembro de 2002, a dívida financeira líquida da VCP era de R$ 1.687 
milhões, o que representou um acréscimo de R$ 744 milhões sobre o endividamento 
líquido de R$ 943 milhões registrado em 31 de dezembro de 2001. Ainda assim, 
representa somente 60% do Patrimônio Líquido da Companhia. Da dívida total, a 
posição de longo prazo respondeu por 75%, ante 60% em 2001. Cerca de 88% da 
dívida total era denominada em moeda estrangeira, percentual similar aos 90% 
registrados em 2001 (VOTORANTIM, 2002) [Grifo nosso].  
 

A partir dos trechos citados, observa-se que os hábitos e rotinas identificados nos RA 

da Votorantim são sintetizados em: implementação de programas de redução de custos de 

produção, desenvolvimento de estratégias a longo prazo, implantação de instrumentos e 

métricas financeiras voltadas à avaliação de performance de processos e negócios, 

implementação de projetos e programas de atualização do processo de gestão e qualificação 

dos profissionais, implantação de artefatos de controladoria como o Balanced Scorecard e 

Business Intelligence, controlar o comportamento das vendas, controlar a rentabilidade dos 

negócios, analisar os resultados de forma comparativa, controlar e monitorar a geração de 

caixa e análise econômico-financeira. 

 

b) Interdiscursividade 

 

Dentre os hábitos e rotinas de controladoria evidenciados pela Votorantim, destaca-se 

o desenvolvimento de estratégias competitivas, visando redução de custos e ganhos de 

produtividade, conforme trecho que segue: 

O desenvolvimento de vantagens competitivas e a adoção de uma estratégia 
adequada, com redução de custos e ganhos de produtividade, permitiram uma rápida 
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adequação do mix de produtos – que vai desde a celulose de mercado até os papéis 
de alto valor agregado – às diferentes necessidades dos clientes (VOTORANTIM, 
2002) [Grifo nosso]. 

 

c) Representação dos atores sociais 

 

A Votorantim não demonstra ênfase na representação dos atores sociais na 

evidenciação dos hábitos e rotinas de controladoria. Em 2002 fez menção aos seus 

empregados quando recebeu o prêmio Top de RH, conforme trecho que segue: 

O capital humano é uma das prioridades da VCP, que investe em ações para 
melhorar o desenvolvimento profissional e social de seus funcionários. Em 
reconhecimento a esse trabalho, a empresa recebeu pelo segundo ano consecutivo o 
prêmio Top de RH da Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil. A Companhia 
encerrou 2002 com 3848 empregados diretos e 3740 terceirizados (VOTORANTIM, 
2002) [Grifo nosso].  
 

Além dos empregados, a companhia também fez menções à comunidade, por meio dos 

programas sociais que mantém, conforme o seguinte trecho: 

A empresa mantém o projeto Jornaleco, publicação infantil, criada em 1995, para 
instruir os filhos dos funcionários, alunos e professores de escolas de ensino 
fundamental sobre educação ambiental. O programa “Um Dia com a VCP”, 
realizado há nove anos, reúne filhos de profissionais da empresa que recebem 
informações sobre o uso adequado dos recursos naturais. Já Seminário de Educação 
Ambiental da VCP, que teve sua quarta edição em 2002, envolve professores da rede 
pública de ensino e entidades de educação das comunidades nas quais a empresa 
atua, a fim de capacitá-los para desenvolverem projetos de educação ambiental nas 
escolas (VOTORANTIM, 2002) [Grifo nosso]. 
 

Outras formas de representação dos atores sociais, com ênfase na evidenciação dos 

hábitos e rotinas de controladoria, não foram identificadas na análise. 

 

4.4 EVIDÊNCIAS DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE HÁBITOS E ROTINAS DE 

CONTROLADORIA IDENTIFICADAS PELA ADC DOS RA 

 

De acordo com o referencial teórico desse estudo, a controladoria requer sua 

institucionalização por meio de hábitos e rotinas, para dar melhor suporte às necessidades da 

organização. Assim, para atender ao terceiro objetivo específico, de investigar se as empresas 

apresentam evidências de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria, foi 

aplicada a ADC nos RA das empresas, no período de 1998 a 2007. Pelo significado 

representacional, identificaram-se alguns indícios do processo de institucionalização de 

hábitos e rotinas de controladoria. 

O Quadro 30 apresenta uma síntese dos indícios do processo de institucionalização de 

hábitos e rotinas de controladoria, identificados nos RA das empresas, no período de 1998 a 
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2007. A institucionalização foi organizada por meio das categorias propostas por Burns e 

Scapens (2000), que dividem o processo em quatro fases: codificação (identificação dos 

princípios institucionais em regras e rotinas), incorporação (primeiro momento de ação), 

reprodução (segundo momento de ação) e institucionalização (quando a prática da regra 

estiver incorporada à rotina organizacional). 

 

C
ia

. Categorias 

Codificação Incorporação Reprodução Institucionalização 

C
ot

em
in

as
 

- Consolidação de 
unidades produtivas 
- Modernização do 
parque fabril 
- Aquisição de outra 
companhia 
- Sucessão na gestão 

-Treinamentos para os 
funcionários 

- Não foram 
identificados indícios 

- Infere-se que as 
regras se 
transformam em 
rotinas por meio dos 
treinamentos que 
capacitam os 
funcionários 

R
om

i 

- Redução de custos 
- Atualização das 
certificações ISO 
- Adesão ao Novo 
Mercado da BOVESPA 

- Treinamentos para os 
funcionários 
 

- Programa de 
participação nos 
resultados (PPR) 

- Infere-se a 
institucionalização de 
hábitos e rotinas a 
partir do PPR e 
treinamentos 

Ita
ut

ec
 

- Reestruturação da área 
comercial 
- Criação de unidades de 
negócios 
- Implementação de 
sistemas de gestão 
- Programas de redução 
de custos 

- Treinamentos para o 
quadro de gerentes e 
supervisores 
- Autonomia concedida 
às unidades de negócios 
 

- Comitês de difusão 
das melhores práticas 
 

- Infere-se que ocorre 
a institucionalização 
a partir dos 
treinamentos e por 
meio dos comitês de 
difusão das melhores 
práticas 

K
la

bi
n 

- Programas de redução 
de custos 
- Integração dos sistemas 
de gestão da qualidade 
- Certificações da ISO e 
FSC 
- Reestruturação 
Societária 
- Adesão ao nível I de 
Governança Corporativa 
- Reestruturação 
financeira da companhia 

- Treinamentos 
constantes aos 
funcionários/exclusivos 
para gestores 
- Conscientização sobre 
as mudanças nas 
instruções de trabalho e 
procedimentos de 
controle de qualidade 
- Estabelecimento de 
metas 
 

- A aceitação torna-se 
normal e consciente 
tendo em vista o PPR 
- O cumprimento das 
rotinas e normas 
favorece para atingir as 
metas pré-estabelecidas 
no PPR 
- Comitês de difusão 
das melhores práticas 
 

- Infere-se que no 
intuito de atingir as 
metas, visando o 
PPR, o funcionário 
aceita a regra e a 
torna uma prática 
inquestionável, 
passando a fazer 
parte da rotina 
organizacional 
 

M
ar

co
po

lo
 

- Adesão ao nível II de 
Governança Corporativa 
- Consolidação do 
sistema de gestão 
ambiental 
- Programa de redução 
de custos 

- Capacitação e 
treinamentos 
- Pesquisa de clima 
organizacional 

- PPR aliado ao 
atingimento de metas 
- PPR atrelado à 
missão da companhia 
- Plano de carreira 

- Infere-se que os 
funcionários 
incorporam e 
reproduzem regras 
mais facilmente, 
tendo em vista o PPR 
atrelado às metas 

R
an

do
n 

- Controle dos custos 
fixos 
- Adesão ao nível I de 
Governança Corporativa 

- Treinamento interno 
dos funcionários e 
executivos 

- Não foram 
identificados indícios 

- Infere-se que as 
regras se 
transformam em 
rotinas por meio dos 
treinamentos que 
capacitam os 
funcionários 
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S
uz

an
o 

- Implantação do ERP 
- Criação de unidades de 
negócio 
- Certificações da ISO, 
FSC e OEKO-TEX 
- Implantação de novos 
modelos de gestão 
- Reestruturação 
societária 

- Treinamentos 
constantes 
- Benefícios concedidos 
aos empregados 
- Pesquisa de clima 
organizacional 

- Sistema de cargos e 
salários 
- Sistema de 
remuneração de 
executivos baseada em 
metas individuais, 
desempenho anual 
lucratividade 

- Infere-se que a 
regras são 
incorporadas à rotina, 
por meio dos 
treinamentos, pelos 
sistemas de cargos e 
salários e pela 
remuneração variável 
dos executivos 

V
ic

un
ha

 

- Implantação de 
unidades de negócio 
- Reestruturação 
societária, administrativa 
e financeira 
- Implantação do ERP 
- Certificação ISO 

- Autonomia concedida 
às unidades de negócios 
- Treinamentos dos 
empregados 
- Benefício de 
qualificação profissional 

- Programa sócio (PPR) 
atrelado ao atingimento 
de metas 
- Plano de cargos, 
remuneração e carreiras 
baseado na evolução de 
competências 

- Infere-se que os 
funcionários são 
estimulados pelo PPR 
e atingem mais 
facilmente as metas, 
que são vinculadas às 
rotinas 

V
ot

or
an

tim
 

- Reestruturação 
societária 
- Desenvolvimento de 
novos projetos 
- Implantação do ERP 
- Aquisição do controle 
acionário de outra 
companhia 
- Lançamento de ADR 
nível III na Bolsa de 
Nova Iorque 

- Treinamentos nas áreas 
de gestão e de 
comportamento para os 
executivos 
- Treinamentos técnicos 
e operacionais, para 
todos os funcionários 
- Benefícios concedidos 
aos empregados 
 

- PPR que abrange 
todas as áreas da 
companhia 

- Infere-se que o 
processo de 
institucionalização de 
hábitos e rotinas está 
vinculado ao 
atingimento de metas, 
e essas, ao PPR e 
benefícios oferecidos 
pela companhia 

Quadro 30 – A institucionalização de hábitos e rotinas identificada pela ADC 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

No Quadro 30 verifica-se que as empresas apresentaram indícios do processo 

institucionalização de hábitos e rotinas, que atendem as quatro categorias propostas por Burns 

e Scapens (2000) para que uma regra seja completamente institucionalizada na organização 

(taken for granted), tornando-se uma prática inquestionável.  

Os indícios da institucionalização de hábitos e rotinas sugerem que as empresas 

codificaram a necessidade das regras, promoveram a incorporação e reprodução pelos 

funcionários e a institucionalização na organização, tornando as novas regras, parte da rotina 

de trabalho, conforme preconizado por Burns e Scapens (2000). 

Atendendo ao terceiro objetivo específico, de investigar se as empresas apresentam 

evidências de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria com base na ADC dos 

RA no período de 1998 a 2007, apresentam-se na sequência os indícios identificados por meio 

do significado representacional na ADC dos RA das nove empresas da amostra: Cia. Tecidos 

Norte de Minas Coteminas, Indústrias Romi S/A, Itautec S/A – Grupo Itautec, Klabin S/A, 

Marcopolo S/A, Randon S/A Implementos e Participações, Suzano Papel e Celulose S/A, 

Vicunha Têxtil S/A e Votorantim Celulose e Papel S/A. 
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4.4.1 Cia. Tecidos Norte de Minas Coteminas 

 

Os trechos apresentados na sequência, extraídos dos RA da Coteminas, apresentam 

indícios de que a companhia institucionalizou hábitos e rotinas de controladoria. Porém, as 

poucas evidências identificadas nos textos presentes nos RA não apresentam como se deu o 

processo de institucionalização. 

A Coteminas apresenta indícios da institucionalização de hábitos e rotinas de 

controladoria, pela menção aos investimentos em expansão da capacidade de produção e 

modernização do parque fabril, visando atingir melhor posição no mercado, conforme trecho 

que segue: 

Para atender à demanda dos clientes norte americanos e também dos argentinos, que 
têm mostrado forte recuperação de seu mercado interno, a Coteminas decidiu iniciar 
produção de toalhas de banho na Argentina. As operações na cidade de La Banda, 
província de Santiago Del Estero, tiveram início agora, neste primeiro trimestre, e 
até meados do ano de 2004 a primeira fase estará concluída quando a produção 
anual alcançará mais de 8 mil toneladas de toalhas de felpa. O treinamento dos 
colaboradores e os melhores custos de infra-estrutura na Argentina darão a esta 
unidade uma excelente capacidade competitiva, a exemplo do que acontece nas 
plantas brasileiras (COTEMINAS, 2003) [Grifo nosso]. 
 

Depreende-se do trecho citado, a necessidade de institucionalização de hábitos e 

rotinas de controladoria, tendo em vista a implantação de uma nova fábrica em outro país, 

inclusive com cultura diferente da brasileira. O texto enfatiza o investimento em treinamentos 

dos funcionários, porém não descreve nos RA seguintes como se deu o processo de 

institucionalização de hábitos e rotinas na nova empresa. 

No ano de 2004, a Coteminas registra a aquisição da Companhia Tecidos Santanense, 

enfatizando sua satisfação por haver recuperado os resultados desta empresa, conforme 

destaca o texto: 

A recuperação dos resultados da Santanense foi marcante, o que veio demonstrar a 
qualidade de todos os seus colaboradores – gerentes e técnicos, a sólida posição de 
mercado ostentada pela companhia e a qualidade de seus produtos (COTEMINAS, 
2004) [Grifo nosso]. 
 

A empresa registra os esforços dos funcionários, porém não menciona a atuação da 

controladoria, o emprego de seus artefatos e o processo de institucionalização de hábitos e 

rotinas, que pressupõe-se tenham sido necessários para a recuperação dos resultados da 

Santanense.  

Infere-se que houve a institucionalização de hábitos e rotinas, porém, pela ADC não 

foram identificadas evidências que atendam as categorias de codificação, incorporação, 

repetição e institucionalização de normas e regras. 
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Com a constituição da Springs Global, a Coteminas reportou a existência de grandes 

desafios que devem ser superados para que o resultado estimado seja atingido, destacado no 

trecho que segue: 

São grandes os desafios que precisam ser superados para que melhores resultados 
possam ser alcançados. A redução de custos de operação e produção é a primeira 
tarefa que está sendo encarada com denodo (COTEMINAS, 2006) [Grifo nosso]. 
 

Depreende-se do trecho acima que a redução de custos exige a institucionalização de 

hábitos e rotinas de controladoria, pelo emprego de artefatos como métodos e sistemas de 

custeio. Contudo, analisando os RA de 2006 e 2007 não foram identificadas evidências do 

processo de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria, tanto na constituição da 

Springs Global, quanto no processo de redução de custos. 

No ano de 2007 a Coteminas registrou resultados favoráveis da transição da 

capacidade de produção da Springs Global para o Brasil, Argentina e México, conforme 

trecho que segue: 

Como resultado da transição da capacidade de produção, a Springs Global está 
realizando reduções significativas nos custos de conversão. Os custos de conversão 
decresceram de R$958,5 milhões em 2006 para R$790,7 milhões em 2007 
(COTEMINAS, 2007) [Grifo nosso]. 
 

Infere-se a que a companhia está atingindo seu objetivo pretendido na redução de 

custos. No entanto, pela análise dos RA não foi possível identificar a institucionalização de 

hábitos e rotinas da controladoria nesse processo. 

A partir dos trechos acima apresentados, extraídos dos RA da Coteminas, depreende-

se que a companhia institucionalizou hábitos e rotinas de controladoria no período de 1998 a 

2007, pois apresenta hábitos e rotinas da controladoria em seus RA, como por exemplo, o 

controle para a redução de custos. Posteriormente, apresenta resultados que comprovam a 

redução, mas não evidencia como se deu o processo de institucionalização dos hábitos e 

rotinas. 

 

4.4.2 Indústrias Romi S/A 

 

Os trechos apresentados na sequência, extraídos dos RA da Romi, apresentam indícios 

de que a companhia institucionalizou hábitos e rotinas de controladoria. Porém, as evidências 

identificadas nos RA não apresentam como se deu o processo de institucionalização. 

Ao relatar os efeitos da crise econômica mundial, a Romi enfatizou a concentração dos 

esforços da gestão na redução dos gastos, evidenciado pelo trecho que segue: 
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Diante desse cenário, a empresa envidou ainda mais esforços na gestão dos gastos, 
em adição às providências de contenção já efetuadas em 1998 (ROMI, 1999) [Grifo 
nosso]. 
 

A Romi também comentou sobre os resultados alcançados na redução de custos, 

conforme relata o trecho: 

A eficácia dessa política fica claramente expressa no conjunto das despesas 
operacionais, que foram reduzidas em 1999 na proporção de 11% em relação ao 
exercício anterior. Houve efeitos positivos no custo dos produtos da empresa, que 
passou de 75% para 65% das vendas (ROMI, 1999) [Grifo nosso]. 
 

Depreende-se do trecho acima, que houve atuação da controladoria nessa concentração 

de esforços e que provavelmente foi necessária a implantação de artefatos de controle no 

processo. E, mesmo que não houve implantação, pode ter sido necessário o aperfeiçoamento 

de algum controle existente para viabilizar o processo de contenção dos gastos. Esse processo 

gera mudanças no ambiente empresarial que, consequentemente, demanda a 

institucionalização de novos hábitos e rotinas, cujo processo não foi possível identificar pela 

análise dos RA. 

Ao relatar o resultado financeiro do ano de 2007, a Romi deixa indícios da 

institucionalização de hábitos e rotinas, evidenciado pelo trecho que segue: 

O resultado financeiro de R$ 27,9 milhões em 2007 decorreu, basicamente, do 
rendimento dos recursos provenientes da oferta pública de ações. Este fator, aliado à 
política acertada de gestão relacionada aos aspectos operacionais e financeiros, bem 
como de planejamento tributário e de distribuição de resultados, permitiram à 
companhia obter um lucro líquido no ano de 2007 de R$ 109 milhões, 
expressivamente superior aos R$ 82,9 milhões de 2006, representando um 
incremento de 31,4% (ROMI, 2007) [Grifo nosso]. 
 

Infere-se a atuação da controladoria a partir do trecho acima, tendo em vista a gestão 

relacionada aos aspectos operacionais e financeiros e planejamento tributário, que 

possibilitaram um incremento no lucro líquido. Apesar do RA relatar o aumento no lucro, não 

evidencia como se deu o processo da “política acertada de gestão” e a institucionalização de 

hábitos e rotinas de controladoria. 

A partir das menções nos RA (2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007) sobre 

atualizações das normas da ISO, infere-se a codificação de regras que devem ter sido 

institucionalizadas na companhia. 

Em setembro de 2003, fomos certificados na versão 2000 da ISO 9001 (Gestão da 
Qualidade), que inclui todas as unidades fabris da empresa. (ROMI, 2003) [Grifo 
nosso].  
 

Esta constatação permite inferir que, a partir da implantação e/ou atualização das 

normas da ISO com foco na gestão da qualidade, surge a necessidade de mudanças de hábitos 

e rotinas, tendo em vista que tais normas demandam controles por parte da empresa e a 
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implantação e/ou aperfeiçoamento desses controles, dependem do processo de 

institucionalização de novos hábitos e rotinas.  A empresa destaca que a certificação incluiu 

todas as unidades fabris, o que certamente acarretou mudanças em alguns processos. 

Novamente, a empresa apresenta possíveis mudanças nos processos organizacionais, mas não 

evidencia como se deu a institucionalização das normas e regras. 

No RA de 2005 a empresa fez menção de incorporação de regras na 

institucionalização de hábitos e rotinas, por meio dos treinamentos com base nas certificações 

da ISO, porém não descreve como seu deu o processo. O trecho que segue apresenta esta 

constatação: 

Após passar por auditoria externa, no período de 20 a 24 de junho, realizada pela 
empresa certificadora ABS Quality Evaluations, o Sistema de Gestão Ambiental da 
companhia foi certificado pela norma internacional ISO 14001, já em sua versão 
mais atualizada, de 2004, cujo certificado foi emitido em 12 de agosto de 2005. 
Além de todos os investimentos em sistemas e treinamentos internos, a companhia 
investiu neste projeto, até o final de 2005, o montante de 8,5 milhões de reais 
(ROMI, 2005) [Grifo nosso]. 
 

A adesão da Romi ao novo mercado da BOVESPA, constatado pelo trecho abaixo, 

permite inferir a institucionalização de hábitos e rotinas, tendo em vista as exigências 

demandadas para que a companhia ocupasse esse segmento diferenciado: 

O ano de 2007 marcou o início da listagem das ações da Companhia no segmento 
diferenciado de governança corporativa - Novo Mercado - da Bolsa de Valores de 
São Paulo (BOVESPA) (ROMI, 2007). 
 

No ano anterior à adesão ao Novo Mercado, houve também modificação na gestão da 

companhia (presidência). Diante dessas informações, infere-se que as exigências por figurar 

entre as empresas do Novo Mercado, pode estar relacionada ao fato dos RA terem sido mais 

completos e mais detalhados nos dois últimos anos analisados. Para produzir informações 

com maior grau de detalhamento e comparação, conforme evidenciado nos RA de 2006 e 

2007, novos artefatos podem ter sido necessários e, consequentemente, a institucionalização 

de novos hábitos e rotinas, cujos processos não foram identificados nos RA. 

No RA de 1998, a Romi fez menção à sua atuação social, por meio do programa de 

participação nos lucros e resultados, cujo trecho a seguir evidencia tal atuação: 

Em 19.02.99, a empresa estará também distribuindo aos seus funcionários, 617 mil 
reais, através do programa de Participação nos Lucros e Resultados. Para 1999, a 
empresa espera manter a filosofia do programa, porém com as adaptações 
necessárias, após levar em conta as experiências de três anos de funcionamento do 
programa, sempre objetivando manter uma participação ativa e motivacional de seus 
colaboradores e dentro da condição econômico-financeira da empresa (ROMI, 1998) 
[Grifo nosso]. 
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Pressupõe-se assim a atuação da controladoria e seus artefatos de controle, pois a 

empresa ressalta seu interesse em manter o programa, mas com adaptações necessárias e com 

o objetivo de manter a participação ativa e motivacional dos empregados. Nesse contexto, 

entende-se que os funcionários, em troca do benefício, devem apresentar determinados 

resultados para a empresa, cujo esforço deve ser medido e monitorado por meio de um 

artefato de controladoria, como o Balanced Scorecard por exemplo.  

A partir dos trechos acima apresentados, extraídos dos RA da Romi, depreende-se que 

a companhia institucionalizou hábitos e rotinas de controladoria no período de 1998 a 2007, a 

partir dos programas de redução de custos, atualização dos sistemas de gestão da qualidade, 

adesão ao Novo Mercado da BOVESPA e sucessão na gestão (codificação). E, para 

incorporar tais regras na rotina dos funcionários, a empresa mencionou treinamentos e 

programa de participação nos resultados. É possível que a participação nos resultados esteja 

atrelada ao atingimento de metas, para estimular a reprodução das regras, mas tal inferência 

não foi identificada nos RA. 

 

4.4.3 Itautec S/A – Grupo Itautec 

 

Os trechos apresentados na sequência, extraídos dos RA da Itautec, apresentam 

indícios de que a companhia institucionalizou hábitos e rotinas de controladoria. Porém, as 

evidências identificadas nos RA não apresentam como se deu o processo de 

institucionalização. 

A Itautec descreve o cenário econômico afetado pela crise na economia brasileira 

ocorrida em 1999, com a implantação da política de câmbio flutuante. Reportou que a taxa de 

câmbio flutuante provocou diversos efeitos nos diferentes setores da economia. Para a Itautec, 

com a grande utilização de insumos importados, esse novo cenário provocou aumento no 

custo dos produtos, com os seguintes reflexos na operação da empresa:  

Na Divisão Itautec, o aumento de custo provocou redução de margem, tendo sido 
implementadas ações para aumentar o volume de vendas e recuperar a rentabilidade 
do negócio, através de: expansão da comercialização via Internet; e, lançamento da 
nova linha de microcomputadores Transglobe. Na Divisão Philco, extremamente 
dependente do canal de varejo, os efeitos da conjuntura econômica adversa foram 
mais sentidos, tendo sido adotadas as seguintes ações: reestruturação da área 
comercial, com a criação das filiais virtuais (via WEB); redução dos custos fixos 
industriais, com redução do quadro de funcionários e da consolidação da produção 
em Manaus em um único prédio, na Unidade Javari, tendo sido vendidos os prédios 
da Unidade Buriti e alugados os prédios da Unidade Jutaí; significativa redução dos 
gastos com fretes, com a adoção de um novo modelo de distribuição e da 
renegociação de transportadoras (ITAUTEC, 1999) [Grifo nosso].  
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Infere-se com base no trecho acima a institucionalização de hábitos e rotinas na 

companhia, como por exemplo, pela reestruturação da área comercial, cujas mudanças 

precisaram ser incorporadas e reproduzidas, tornando-se uma rotina na organização. Entende-

se ter sido necessária a atuação da controladoria no processo de implementar ações para 

aumentar o volume de vendas e recuperar a rentabilidade do negócio, cujo processo também 

demanda a institucionalização de hábitos e rotinas. Destaca-se ainda que, para adotar um novo 

modelo logístico de distribuição, também é necessário torná-lo parte da cultura da 

organização, por meio da instituição de regras.  

Embora as constatações acima permitam a inferência da institucionalização de hábitos 

e rotinas de controladoria, não foi possível identificar como se deu o processo. 

Preocupação em reorganizar várias de suas atividades, a Itautec criou um plano de 

reestruturação, conforme se verifica no trecho que segue: 

Durante o ano de 2002 foi efetuada uma profunda reestruturação na empresa, 
quando foram criadas Business Units (BUs), unidades de negócios com foco nos 
seus segmentos de atuação, com autonomia de produção, comercialização e 
desenvolvimento dos produtos. Esta mudança está levando à importantes 
adequações dos Sistemas de Gestão, que incluíram a adoção de um moderno 
Software de CRM e alterações dos Sistemas de Controle de Materiais, envolvendo 
além do aspecto técnico de migração e implantação de sistemas, o treinamento de 
todo o quadro de Gerentes e Supervisores. Os primeiros resultados dessa 
implementação já proporcionaram uma melhoria de rentabilidade (ITAUTEC, 2002) 
[Grifo nosso]. 
 

Depreende-se nesse trecho a institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria, 

pois entende-se que a partir da reestruturação da empresa em unidades de negócios houve a 

codificação de novas regras, incorporadas e reproduzidas pelos funcionários por meio dos 

treinamentos propostos. Como a companhia relatou melhoria na rentabilidade, infere-se que 

ela obteve sucesso no processo de institucionalizar novos hábitos e rotinas na cultura 

organizacional.  

Ainda no mesmo RA, observou-se em outro momento do texto, a institucionalização 

de hábitos e rotinas de controladoria pela implementação dos sistemas de controles internos, 

conforme segue: 

A implementação dos sistemas de controle e gestão internos já permitiu nesta fase que 
melhorássemos o grau de atendimento ao cliente com elevado ganho de produtividade, 
atingindo 4.500 ocorrências/dia, com a cobertura de 2.500 municípios no Brasil 
(ITAUTEC, 2002) [Grifo nosso]. 
 

Pelos resultados apontados pela empresa nesse trecho, infere-se a utilização de um 

artefato de controle e acompanhamento, como por exemplo, o Balanced Scorecard, no 

controle do grau de atendimento ao cliente mencionado, mas esta inferência não está 

evidenciada nos RA.  
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Com a criação dos comitês, que visam difundir as melhores práticas adotadas entre as 

empresas, infere-se também a institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria, 

conforme trecho que segue:  

Durante o ano de 2005, após diversos estudos, foram criados seis Comitês com a 
participação de executivos pertencentes às empresas industriais do Grupo. Esses 
Comitês - Inteligência Corporativa, Riscos e Ética, Governança Corporativa, Gestão 
de Talentos, Excelência Operacional e Excelência Comercial - têm por objetivo 
difundir as melhores práticas adotadas entre as empresas industriais do Grupo, 
promovendo a captura de sinergias, reduzindo custos e buscando gerar valor aos 
acionistas (ITAUTEC, 2005) [Grifo nosso].  
 

Acredita-se que esses comitês participam do processo de institucionalização de hábitos 

e rotinas, nas fases de incorporação e repetição das regras, ou seja, na conscientização dos 

seus subordinados sobre a necessidade de incorporar as regras às rotinas. 

A partir dos trechos apresentados, extraídos dos RA da Itautec, depreende-se que a 

companhia institucionalizou hábitos e rotinas de controladoria no período de 1998 a 2007, 

pois apresenta evidências que atendem as quatro categorias de institucionalização dos hábitos 

e rotinas proposta por Burns e Scapens (2000). 

Na categoria de codificação, destaca-se a reestruturação da área comercial, a criação 

das unidades de negócios, a implementação de sistemas de gestão e programas de redução de 

custos. A incorporação das regras foi identificada por meio dos treinamentos para o quadro de 

gerentes e supervisores e pela autonomia concedida às unidades de negócios. A reprodução da 

regras foi vinculada à participação dos comitês de difusão das melhores práticas. A 

institucionalização ocorreu a partir da reprodução inconsciente das regras, momento em que 

as mudanças já fazem parte da rotina, tornando-se inquestionáveis. 

 

4.4.4 Klabin S/A 

 

Os trechos apresentados na sequência, extraídos dos RA da Klabin, mostram de forma 

mais detalhada os indícios do processo de institucionalização dos hábitos e rotinas de 

controladoria, classificados por meio das categorias propostas por Burns e Scapens (2000): 

codificação, incorporação, reprodução e institucionalização. 

A empresa relatou em todos os RA sua preocupação com a redução de custos e os 

programas de treinamentos que ela mantém para atingir esse objetivo, reportando os 

resultados que esses programas trazem para a companhia, conforme trechos que seguem:  

O programa de aumento de produtividade e redução de custos tem trazido 
contribuições expressivas na redução do custo caixa operacional de celulose, de US$ 
316/toneladas em 1996, e que foi reduzido para US$ 259/toneladas em 1998 
(KLABIN, 1998) [Grifo nosso].  
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A Klabin continua trabalhando na redução de custos e melhoria de qualidade nas 
suas fábricas. Para ampliar a competitividade e melhorar os resultados foi deflagrado 
um amplo programa de redução de custos de produção, administrativos, logísticos e 
financeiros (KLABIN, 2005) [Grifo nosso]. 
 

A partir da evidenciação acima, infere-se a participação da controladoria nesse 

processo de implantar programas de redução de custos, como também na institucionalização 

dos hábitos e rotinas necessários para operacionalizar o programa na companhia e alcançar 

resultados.  

No RA de 1998 a Klabin também relatou o desenvolvimento do acordo de 

participação dos trabalhadores nos resultados. No trecho que segue a empresa enfatiza o 

acordo e menciona o treinamento proporcionado aos funcionários: 

Foi desenvolvido entre a Empresa e a Comissão de Representantes dos Empregados, 
o Acordo de Participação dos Trabalhadores nos Resultados. Ao final do ano, feita a 
avaliação do mesmo, obtivemos o atingimento de 99,3% das metas estabelecidas. Os 
investimentos totais em treinamento e desenvolvimento em 1998 foram de US$ 110 
mil para 14.409 horas/aula, tendo cada funcionário participado em média de 3,5 
atividades (KLABIN, 1998) [Grifo nosso]. 
 

Infere-se do trecho acima que, por meio da participação dos empregados nos 

resultados da empresa, ela consegue envolvê-los no objetivo de redução de custos, pois 

menciona que conseguiu atingir 99,3% das metas estabelecidas. Nota-se que a 

institucionalização de hábitos e rotinas foi codificada pela implantação do programa de 

redução de custos desenvolvido pela empresa, incorporada pelos funcionários por meio dos 

treinamentos ofertados, reproduzida no intuito de atingir as metas propostas, e assim 

completa-se o ciclo da institucionalização dos hábitos e rotinas, momento em que tais 

mudanças já foram introduzidas na rotina organizacional da companhia (taken for granted), se 

tornaram inquestionáveis. 

Os treinamentos na área de recursos humanos foram enfatizados pela empresa em 

todos os anos analisados, conforme recortes que seguem: 

Na área de recursos humanos, foram intensificados os planos de capacitação e 
treinamento, tendo totalizado 12.062 horas (KLABIN, 1999) [Grifo nosso]. 
 
A empresa intensificou os planos já existentes para capacitação e treinamento de 
seus recursos humanos, resultando num total de 23.444 horas utilizadas (KLABIN, 
2000) [Grifo nosso]. 
 

Merecem destaque os treinamentos promovidos para os gestores das unidades da 

empresa, que evidencia a preocupação da Klabin na institucionalização de hábitos e rotinas 

entre os seus gestores, conforme trechos abaixo: 

O investimento em treinamento e desenvolvimento cresceu de R$ 737 mil em 2003 
para R$ 3.697 mil em 2004, fortemente influenciado pela realização de treinamentos 
gerenciais promovidos de maneira uniforme com participação de gestores de todas 
as unidades da Klabin.  Foram realizados 17 encontros explicativos do sistema de 
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participação nos resultados, com base na métrica EVA, em todas as unidades da 
Klabin (KLABIN, 2004) [Grifo nosso].  
 
A Klabin deu continuidade aos programas de capacitação e desenvolvimento de seus 
funcionários, disponibilizando treinamentos técnicos e operacionais. Destaque para 
o Programa Klabin de Desenvolvimento (PKD), destinado aos gestores da empresa, 
que foca no aprimoramento das competências e o Centro de Acompanhamento da 
Performance do Executivo (CAPE). Em 2007, a empresa investiu R$ 3,9 milhões na 
realização de 4.770 ações de treinamento, desenvolvimento e capacitação que 
abrangeram todos os níveis hierárquicos (KLABIN, 2007) [Grifo nosso]. 
 

No processo de treinamento, a empresa relatou os encontros explicativos sobre o 

programa de participação nos resultados, com base no EVA. Percebe-se a utilização do EVA, 

que é um artefato de controladoria. Além disso, evidencia-se também a importância que a 

empresa dá aos treinamentos no processo de institucionalização de hábitos e rotinas, 

envolvendo todos os níveis hierárquicos. 

A companhia evidenciou no ano de 1998 a integração dos sistemas de gestão da 

qualidade, que se entende o início de um novo processo de institucionalização de hábitos e 

rotinas, pois a empresa menciona constantemente em seus RA o investimento em treinamento 

dos funcionários, paralelamente às mudanças ocorridas na companhia. O trecho que segue 

relata a integração desse sistema:  

Em 1998 consolidou-se a integração dos Sistemas de Gestão da Qualidade, 
incluindo-se nesses sistemas, ações para manutenção e melhoria da qualidade do 
produto, processo de produção, meio ambiente e segurança do trabalho (KLABIN, 
1998) [Grifo nosso]. 
 

Entende-se que a necessidade de implantar novos hábitos e rotinas decorre 

principalmente das mudanças. Infere-se a necessidade de mudanças com a implantação do 

sistema de gestão da qualidade (codificação). Por meio dos treinamentos constantes a empresa 

promove a incorporação das normas e regras. As ações que a empresa menciona estarem 

inclusas no processo e que visam a qualidade do produto, promovem a reprodução das regras. 

Como os empregados têm participação nos resultados da empresa, ao atingirem as metas do 

programa garantem maior participação nos resultados. Assim a empresa promove a 

institucionalização de hábitos e rotinas, fazendo com que as regras sejam incorporadas às 

rotinas e praticadas de forma inquestionáveis. 

Por meio da obtenção da certificação ISO ambiental (codificação), a Klabin também 

evidencia a institucionalização de hábitos e rotinas, cujas regras são incorporadas e 

reproduzidas pelos funcionários por meio dos treinamentos, conforme trecho que segue: 

Na área industrial, a obtenção da certificação ambiental ISO 14.001 eleva para 100% 
a cobertura de suas atividades de fabricação de celulose e papel. No período, foram 
treinados colaboradores de todas as unidades visando à implementação dos 
conceitos de Gestão Ambiental em todas as unidades de sacos, papelão ondulado e 
papéis reciclados. (KLABIN, 2004) [Grifo nosso]. 
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Infere-se que a partir dos treinamentos, tendo em vista as metas estabelecidas pela 

companhia no acordo de participação nos resultados, os funcionários aceitam facilmente as 

novas regras, incorporando-as nas rotinas e reproduzindo-as pela aceitação de forma 

inquestionável. 

A reestruturação da Klabin teve por objetivo simplificar a organização operacional e 

societária, concentrando as operações em uma única companhia aberta, essencialmente com a 

mesma situação operacional e societária. O trecho que segue relata as ações da companhia 

frente às mudanças: 

A área de Recursos Humanos consolidou, em 2002, as mudanças que ocorreram na 
Klabin com a reestruturação ocorrida no ano anterior. O foco foi a unificação dos 
procedimentos de gestão de Recursos Humanos desenvolvida nas 27 unidades 
industriais. Foi revista toda a política de remuneração, tanto de salários quanto de 
benefícios, visando criar padrões e critérios uniformes. Um software de gestão de 
RH centralizado foi implantado, tendo como primeiro sub-sistema a folha de 
pagamento. Ao longo de 2003 outros sub-sistemas serão instalados, o que permitirá 
uma visão de conjunto de todas as ações da área (KLABIN, 2002) [Grifo nosso]. 
 

Identifica-se a partir da mudança decorrente da reestruturação um novo processo de 

institucionalização de hábitos e rotinas quanto aos procedimentos de gestão de pessoas, cuja 

codificação deu-se a partir da reestruturação societária. A incorporação pode ser identificada 

por meio dos padrões e critérios uniformizados a partir das mudanças. A reprodução, pelo 

software de gestão centralizado, e assim, os procedimentos de gestão passam a fazer parte da 

rotina organizacional da companhia. 

Com o desenvolvimento do Projeto de Produtividade Fabril (PPF) a Klabin passou a 

monitorar passo a passo todo o processo de produção, com o objetivo de: 

Identificar onde ocorrem as melhores práticas, como elas são desempenhadas e, 
então, aplicá-las em todas as unidades. Por meio desse trabalho, já foi possível 
reduzir perdas e atingir importantes ganhos de produtividade e custo. Em 2003 o 
Projeto de Produtividade Fabril será consolidado (KLABIN, 2002) [Grifo nosso]. 
 

A partir da identificação das melhores práticas ocorre a reprodução das mesmas entre 

os funcionários por meio de treinamento, e assim a aceitação e incorporação. Como a empresa 

relata resultados favoráveis deste projeto, depreende-se que ocorreu o processo de 

institucionalização dos hábitos e rotina. 

A partir de 2002, após a reestruturação societária e a adesão da Klabin ao Nível I de 

Governança Corporativa da BOVESPA, os RA se tornaram mais explicativos, com gráficos e 

tabelas comparativas, com apresentação detalhada dos produtos de cada segmento e seus 

respectivos resultados. Infere-se que as exigências do nível I de Governança Corporativa 

contribuíram com a evolução da qualidade do relatório, como também na institucionalização 

de novas regras. 
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Com base nos trechos acima apresentados, extraídos dos RA da Klabin, constatam-se 

vários indícios de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria, atendendo as 

quatro categorias propostas por Burns e Scapens (2000). Após codificar a regra pelo programa 

de redução de custos, por exemplo, a empresa promoveu a incorporação por meio dos 

treinamentos constantes. A reprodução deu-se de forma inquestionável, tendo em vista as 

metas definidas no acordo de participação nos resultados. Assim, depreende-se que a empresa 

conseguiu institucionalizar normas e regras, tornando-as práticas inquestionáveis. 

 

4.4.5 Marcopolo S/A 

 

Os trechos apresentados na sequência, extraídos dos RA da Marcopolo, mostram de 

forma mais detalhada os indícios do processo de institucionalização dos hábitos e rotinas de 

controladoria. 

Com o objetivo de estreitar o relacionamento com seus empregados e materializar 

mútuos interesses no empreendimento, a empresa instituiu o programa de participação nos 

resultados, conforme trecho a seguir: 

No programa de participação nos resultados, os objetivos e metas pactuados estão 
atrelados à missão da empresa, devendo propiciar ganhos de produtividade, redução 
de custos, assiduidade e segurança ocupacional dos colaboradores. No exercício de 
1998, a participação dos empregados nos resultados atingiu R$ 1.365 milhões 
(MARCOPOLO, 1998) [Grifo nosso]. 
 

Percebe-se pelo trecho acima, que ao atrelar os objetivos do programa de participação 

nos resultados à missão da empresa, a Marcopolo institucionaliza hábitos e rotinas, pois os 

funcionários, movidos pelo desejo de alcançar maior participação nos resultados da empresa, 

incorporam e reproduzem novas regras mais facilmente na empresa, tornando-as parte da 

rotina organizacional, momento em que as práticas são inquestionáveis.  

A Marcopolo elegeu 2001 como o ano da responsabilidade ambiental, com o 

compromisso de cumprir as rígidas normas vigentes, conforme relata o trecho a seguir: 

Operando com o Sistema de Gestão Ambiental, visando à Certificação da ISO 
14000, a empresa promoveu treinamento a todos os supervisores de produção e 
colaboradores, com enfoque especial no desempenho ambiental e reciclagem de 
resíduos (MARCOPOLO, 2001) [Grifo nosso]. 
 

Com o sistema de gestão ambiental, a empresa necessita atender aos pré-requisitos 

impostos pelo órgão emissor da certificação, de modo a mantê-lo e, para isso, precisa torná-lo 

parte da rotina organizacional. Pelo trecho acima, percebe-se que a companhia promoveu 
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treinamentos para que tais regras fossem incorporadas e repetidas pelos funcionários, 

viabilizando assim a institucionalização de normas e regras. 

A Gestão de Valor Agregado (GVA) é um programa adotado pela empresa, que 

orienta o foco dos objetivos estratégicos e das ações operacionais para a agregação de valor ao 

negócio, conforme trecho extraído do RA de 2002:  

Em acelerado processo de implementação prática, o programa de Gestão de Valor 
Agregado (GVA) contempla o treinamento do pessoal no uso de instrumentos de 
desenvolvimento, aferição e controle do atingimento das metas estabelecidas pelo 
Planejamento.  Como instrumento de trabalho, facilita a simulação e análise da 
eficiência na gestão do capital de giro e dos efeitos de novos investimentos na 
rentabilidade da Companhia. A rigidez nos controles de sucata, no retrabalho e no 
desperdício de materiais, eficiência da mão-de-obra e controle de horas 
extraordinárias permitiram uma melhoria nas margens. Igualmente, novos 
procedimentos de logística e gestão de estoques, contas a receber e investimentos de 
capital proporcionaram um aumento do giro do capital empregado no negócio. O 
sistema de remuneração variável adotado pela Companhia utiliza, também, a 
metodologia do GVA para avaliação de desempenho dos colaboradores 
(MARCOPOLO, 2002) [Grifo nosso]. 
 

A partir do trecho citado, observa-se que a empresa está utilizando a Gestão do Valor 

Agregado, um artefato de controladoria, no processo de institucionalizar normas e regras. A 

implantação do programa pode ser entendida como a codificação da regra, incorporada pelo 

treinamento que o próprio programa proporciona aos empregados e, repetida pelo estímulo do 

sistema de remuneração variável. Assim, as novas regras estabelecidas pelo programa passam 

a fazer parte da rotina organizacional da empresa. 

O plano de carreira na empresa está estruturado para promover o crescimento 

profissional a partir da aquisição gradativa de competências e do domínio de novas 

habilidades pelos empregados, conforme relata o trecho a seguir: 

Além de receberem treinamento e orientação específica sobre o funcionamento do 
Plano, os colaboradores têm à sua disposição os perfis de todos os cargos e os mapas 
de carreira (que demonstram as possibilidades de crescimento) em quiosques em 
diversos locais nas unidades e também pela intranet da empresa. A política da 
empresa é dar prioridade ao aproveitamento das pessoas que já estão em seu quadro 
funcional, utilizando para isto o Programa de Recrutamento Interno. O Processo 
Sucessório é utilizado para identificar, avaliar e preparar profissionais com potencial 
para ocupar as funções consideradas estratégicas em todas as empresas Marcopolo 
(MARCOPOLO, 2005).   
 

Infere-se que, a partir do plano de carreira, a Marcopolo também institucionaliza 

normas e regras, pois o plano beneficia o crescimento profissional dos empregados, tornando-

os motivados a incorporar e reproduzir regras. 

Os programas de treinamento na empresa são voltados para o desenvolvimento ou 

ampliação de competências que auxiliem o empregado a desenvolver-se profissionalmente, 

conforme trecho abaixo:  
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São oferecidos cursos para áreas operacionais, técnicas e administrativas, além dos 
programas permanentes de capacitação dos gestores. Como preparação para 
introdução do novo sistema de informações da Marcopolo, o Nucleus/SAP, cerca de 
2.500 colaboradores passaram por um conjunto de programas de treinamentos 
voltados para os diversos processos executados nas áreas de negócio da empresa 
(MARCOPOLO, 2007) [Grifo nosso]. 
 

Observa-se novamente a preocupação da empresa com os treinamentos constantes para 

os seus gestores, como também treinamentos pontuais na institucionalização de novas regras, 

como a operacionalização do sistema SAP. 

A empresa mencionou nos RA de 2005 a 2007 a utilização do Balanced Scorecard, 

como complemento ao programa implantado pela empresa na criação de valor aos acionistas, 

conforme se verifica no trecho abaixo: 

São adotados os conceitos do Balanced Scorecard (BSC), que traduzem a estratégia 
de cada unidade em objetivos, direcionadores, metas e planos de ação, os quais são 
monitorados e gerenciados regularmente (MARCOPOLO, 2007) [Grifo nosso]. 
 

Infere-se que a partir do BSC, o qual permite monitorar e gerenciar resultados de 

planos de ação da companhia, que ocorre também a institucionalização de normas e regras. 

Pelo monitoramento dos planos de ação, evidencia-se resultado insatisfatório, surgindo a 

necessidade de uma nova regra que substitua o plano de ação que falhou (codificação). Por 

meio dos treinamentos constantes e pela participação nos resultados atrelada ao atingimento 

de metas, os funcionários incorporam e reproduzem as regras, tornando-as inquestionáveis. 

A partir dos trechos acima apresentados, extraídos dos RA da Marcopolo, depreende-

se que a companhia institucionalizou hábitos e rotinas de controladoria, apresentando 

evidências nas quatro categorias propostas por Burns e Scapens (2000). A codificação foi 

identificada a partir da consolidação do sistema de gestão ambiental, adesão ao Nível II de 

governança corporativa e programas de redução de custos, cuja incorporação e reprodução 

ocorreram pelos programas de participação nos resultados atrelado ao atingimento de metas. 

Movidos pelo desejo de alcançar maior participação nos resultados, os funcionários 

incorporam e reproduzem novas regras mais facilmente, tornando-as parte da rotina 

organizacional. 

 

4.4.6 Randon S/A Implementos e Participações 

 

Os trechos apresentados na sequência, extraídos dos RA da Randon, apresentam 

indícios de que a companhia institucionalizou hábitos e rotinas de controladoria. Porém, as 

evidências identificadas não apresentam como ocorreu o processo.  
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Em 2002, a empresa comentou sobre o controle dos custos fixos, conforme trecho 

relatado a seguir: 

O controle dos custos fixos permitiu atenuar a forte pressão de custos das matérias-
primas principalmente aços e derivados. Isto combinado com o crescimento de 
escala (20% mais receitas) e com a adequação na política de preços permitiu 
preservar as margens (RANDON, 2002) [Grifo nosso]. 
 

Depreende-se do trecho citado, que para obter eficácia no controle dos custos fixos 

tenham sido necessárias a atuação da controladoria e seus artefatos de controle, bem como a 

instituição de regras. No entanto, não se encontraram evidências da institucionalização de 

hábitos e rotinas. 

As empresas Randon reportaram que são socialmente responsáveis e desenvolvem 

ações que promovam o desenvolvimento da sociedade em que estão inseridas, melhorando a 

qualidade de vida das pessoas, e protegendo o meio ambiente. O trecho que segue elucida esta 

afirmação: 

No complexo Interlagos destacaram-se as seguintes medidas: implementação do 
sistema de segurança, saúde e meio ambiente, redução na sobra de tinta, reutilização 
de solventes e troca do sistema de isolamento no processo de pintura, envio de papel 
para reciclagem, depósito de resíduos não recicláveis classe II em aterro que segue 
normas rígidas de proteção e isolamento conforme legislação ambiental vigente, 
tratamento físico-químico e biológico de efluentes líquidos industriais e biológicos 
entre outras ações (RANDON, 2003) [Grifo nosso]. 
 

Infere-se do trecho mencionado a instituição de novas regras na companhia, devido ao 

sistema de segurança e meio ambiente, que certamente demandou a adoção de normas de 

segurança e controle nos processos. Pela análise, não foi possível identificar a 

institucionalização de hábitos e rotinas decorrentes da instituição de supostas novas regras. 

A empresa promoveu vários treinamentos para os funcionários, demonstrando desta 

forma sua responsabilidade social, conforme trecho que segue: 

 Houve intensificação no treinamento interno dos funcionários e executivos, através 
de programas de formação, aperfeiçoamento técnico e desenvolvimento de gestão, 
com o objetivo de formar e também reter a mão-de-obra qualificada. Ao todo, foram 
realizadas 430 mil horas de treinamento/desenvolvimento, em todos os níveis, numa 
média de 68 horas por funcionário, em sua quase totalidade, realizados na própria 
empresa (RANDON, 2004) [Grifo nosso]. 
 

Os treinamentos mencionados pela companhia são evidências de institucionalização de 

hábitos e rotinas. Porém, não se identificou o processo completo das categorias propostas por 

Burns e Scapens (2000), ou seja, codificação, incorporação, reprodução e institucionalização. 

A partir dos trechos apresentados, extraídos dos RA da Randon, depreende-se que a 

companhia institucionalizou hábitos e rotinas de controladoria no período de 1998 a 2007, 

mas não foram identificadas evidências do processo institucional. 
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4.4.7 Suzano Papel e Celulose S/A 

 

Os trechos apresentados na sequência, extraídos dos RA da Suzano, mostram de forma 

mais detalhada os indícios sobre o processo de institucionalização dos hábitos e rotinas de 

controladoria, à luz das categorias propostas por Burns e Scapens (2000): codificação, 

incorporação, reprodução e institucionalização. 

A empresa relatou em todos os RA mudanças ambientais que afetaram a companhia, 

tais como a crise econômica, mudança na política cambial, implementação do R/3 da SAP, a 

criação de unidades de negócio, certificações ISO e FSC e implementação de novos modelos 

de gestão. Infere-se que a partir das mudanças citadas, a empresa precisou definir novas 

normas, que precisaram ser incorporadas e praticadas pelos funcionários, para que a empresa 

conseguisse institucionalizar os novos hábitos e rotinas demandados pelas mudanças 

ambientais. 

A empresa reporta investimentos com a implantação do ERP, conforme trecho que 

segue: 

Os investimentos totalizaram R$ 41,0 milhões, incluídos aí os desembolsos com a 
planta de ECF e com a implantação do R/3 da SAP (SUZANO, 1998) [Grifo nosso]. 
  
O software integrado SAP R/3 foi atualizado com a implantação da versão 4.6 C 
que, entre suas novas funcionalidades, permite melhor integração com tecnologias 
relacionadas com a internet (SUZANO, 2000) [Grifo nosso]. 
 

Nota-se que a implantação do SAP sugere a codificação de novas regras na 

companhia, pois os funcionários precisam incorporar o uso desta nova ferramenta na 

companhia. 

A empresa reporta, além das ações de treinamentos constantes, os incentivos 

promovidos aos funcionários, conforme trecho que segue: 

Nas ações de treinamento e desenvolvimento, além das 50 000 homens x hora 
realizadas, destaca-se o apoio ao programa de MBA que teve a participação de 42 
colaboradores. O plano de saúde foi reformulado, melhorando e flexibilizando este 
benefício e, além disso, adequando-o à nova legislação, com pequeno impacto nos 
custos da Companhia (SUZANO, 1999) [Grifo nosso]. 
 

Infere-se que a partir dos treinamentos e dos benefícios propostos, os funcionários 

aceitam as regras mais facilmente, e começam a praticá-las tornado-as uma rotina 

inquestionável. 

A empresa reporta a existência de um sistema de cargos e salários, evidenciado no 

trecho que segue: 
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Foram implantados, dentre outros, o sistema de cargos e salários para administração 
da remuneração, o projeto de indicadores de resultados em treinamento e 
desenvolvimento (SUZANO, 1998) [Grifo nosso]. 
 

No ano seguinte, a Suzano reportou o sucesso na implantação do SAP, conforme 

destacado no trecho abaixo: 

O software SAP R/3 entrou em operação no início de março de 1999. Após 
dificuldades iniciais, normais devido à abrangência das modificações 
implementadas, foi possível chegar, já ao fim do ano, com sensíveis melhorias de 
processos (SUZANO, 1999) [Grifo nosso]. 
 

Infere-se que os treinamentos promovem a incorporação das regras pelos funcionários, 

cuja repetição dá-se porque os funcionários sabem que existe um sistema de medir os 

resultados obtidos no treinamento, e, se o funcionário tem um benefício da empresa, ele se 

sente mais motivado a praticar a regra na sua rotina. 

A empresa possui um sistema de remuneração de executivos baseada no atingimento 

de metas, conforme trecho que segue: 

A remuneração dos executivos é baseada em parâmetros de curto e longo prazo, 
sendo os de curto prazo ligados a metas individuais e de desempenho anual 
financeiro da empresa e os de longo prazo vinculados a padrões de lucratividade, 
retorno para os acionistas e diferencial de desempenho em relação a empresas 
concorrentes. São definidas metas coletivas e individuais. A remuneração variável 
dos principais executivos, a partir de 2004, passou a conter ainda as chamadas 
phantom shares (ações fantasmas), sendo referenciada na cotação de mercado das 
ações, porém sem emissão (SUZANO, 2004).  
 

Depreende-se que a empresa utiliza-se deste sistema de remuneração dos executivos, 

para institucionalizar hábitos e rotinas. 

Além disso, a empresa enfatiza a importância dada ao ciclo de pesquisa sobre clima 

organizacional, cujos resultados são utilizados para desenvolver os planos de ação da 

companhia. A empresa reportou o sucesso deste programa, conforme trecho abaixo: 

Realizado o terceiro ciclo da pesquisa de clima organizacional (Sistema de 
Avaliação da Satisfação do Colaborador – SASC), tendo sido constatado elevado 
grau de maturidade do programa, com a conclusão de mais de 80% das metas 
previstas. O grau de satisfação com a Companhia elevou-se em praticamente todas 
as categorias se comparado ao ciclo anterior (SUZANO, 2001) [Grifo nosso]. 
  
A Pesquisa de Clima Organizacional realizada este ano teve uma participação 
espontânea de 98% dos colaboradores, o que traduz o comprometimento das equipes 
com a melhoria contínua do ambiente de trabalho e das relações entre gestores, 
equipes e colaboradores. Após a consolidação dos resultados, foram realizadas 
reuniões de comunicação junto a todas as equipes que, então definiram planos de 
ação para as melhorias (SUZANO, 2007) [Grifo nosso]. 
 

A empresa também implantou um código de conduta, que foi elaborado com amplo 

envolvimento dos empregados. O trecho que segue retrata os princípios deste código: 

O Código de Conduta está organizado em seis princípios: Governança Corporativa, 
Integridade, Igualdade, Transparência, Valorização Profissional e Desenvolvimento 
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Sustentável. O documento reforça o compromisso da Organização com a 
transparência e os altos padrões de comportamento em nossa atuação profissional. 
Também reafirma o nosso compromisso com o mercado de capitais, a valorização 
das pessoas, o desenvolvimento sustentável e os princípios éticos (SUZANO, 2006) 
[Grifo nosso].  
 

A empresa evidenciou resultados excelentes com a implantação de um programa que 

visa à redução do número de acidentes de trabalho, conforme trecho que segue: 

Com o objetivo de garantir a segurança dos colaboradores próprios e terceiros, foi 
implementado o Programa de Acidentes Zero. Com ênfase educacional e preventiva, 
este programa visa reconhecer e reforçar os comportamentos seguros, reduzindo a 
zero o número de acidentes com afastamento. Os resultados que vêm sendo obtidos 
com este programa têm sido extraordinários e estão refletidos na drástica redução do 
número de acidentes de 46 (Ano 2006), para 18 (Ano 2007). Estes resultados 
reverteram-se em premiações que marcaram a implementação do Programa de 
Reconhecimento Suzano, reforçando os comportamentos-chave e incentivando a 
conduta alinhada aos valores, competências e estratégias do nosso grupo (SUZANO, 
2007) [Grifo nosso].  
 

Infere-se do exposto que a Suzano vem obtendo êxito no processo de institucionalizar 

hábitos e rotinas na companhia. Cita-se de forma específica o programa de acidente zero, cuja 

incorporação pelos funcionários é evidente, além da conscientização, a premiação pode ser 

um dos fatores de sucesso do programa. 

De modo geral foram identificados vários indícios de institucionalização de hábitos e 

rotinas na companhia. Todavia, pela análise da elocução nos RA não foi possível constatar 

como ocorreu o processo institucional. 

 

4.4.8 Vicunha Têxtil S/A  

 

Os trechos apresentados na sequência, extraídos dos RA da Vicunha, mostram de 

forma mais detalhada os indícios da institucionalização dos hábitos e rotinas de controladoria, 

classificados por meio das categorias propostas por Burns e Scapens (2000): codificação, 

incorporação, reprodução e institucionalização. 

Apesar de não terem sido encontradas evidências do processo de institucionalização de 

hábitos e rotinas nos RA, a partir de algumas mudanças evidenciadas pela companhia inferiu-

se a necessidade de normas e, consequentemente, hábitos e rotinas. 

A implementação do modelo organizacional por unidades estratégias de negócios, por 

exemplo, promove a autonomia das unidades, conforme trecho que segue: 

Cada UEN é responsável pela gestão mercadológica, produtos, produção, qualidade 
e pelo desempenho econômico operacional da Unidade (VICUNHA, 1999). 
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Para isso houve necessidade de novos hábitos e rotinas, de modo que cada unidade de 

negócio controle seus resultados. Em consonância com os objetivos e foco da empresa, há 

necessidade de regras. Tais regras podem ser definidas como a codificação no processo de 

institucionalização de hábitos e rotinas. 

No mesmo ano a empresa reportou o desenvolvimento de programas de treinamentos 

dos funcionários e, ao mesmo tempo, qualificação, que também é um benefício para o 

funcionário, conforme trecho que segue:  

Ao longo de 1999 foram desenvolvidos diversos programas de treinamento e 
desenvolvimento de colaboradores. A empresa também mantém curso supletivo para 
seus colaboradores que no ano formou 321 no 1º grau e 533 no 2º grau (VICUNHA, 
1999).  
 

Infere-se que a partir dos treinamentos os funcionários incorporam as novas regras e o 

benefício da qualificação profissional concedido. É um meio de estimular o funcionário a 

incorporar as regras, de modo a torná-la uma prática inquestionável na rotina. 

Para a Vicunha, em um ambiente cada vez mais competitivo, os investimentos em 

recursos humanos são uma das melhores formas para se diferenciar com eficiência. Assim, o 

Grupo Vicunha iniciou no ano de 2000 uma política para o estabelecimento de relações 

transparentes de parceria com seus colaboradores. Dentre as ações implementadas neste ano, 

destaca-se o Plano de Participação nos Resultados, conforme trecho que segue: 

Uma das principais ações implementadas pela Sociedade – em 2000 foi o Programa 
de Participação nos Resultados - PPR, no grupo denominado “Programa Sócio”, em 
que o colaborador passa, efetivamente a ser sócio, a participar dos resultados da 
Sociedade, através de metas anuais, pactuadas, totalmente passíveis de serem 
atingidas (VICUNHA, 2000) [Grifo nosso].  
 

Verifica-se que a empresa completa o processo de institucionalização de hábitos e 

rotinas por meio do PPR. Os funcionários, estimulados pela participação nos resultados do 

programa sócio, atingem mais facilmente as metas. Assim, basta atrelar as normas a serem 

instituídas ao atingimento das metas. 

Entende-se que a necessidade de implantar novos hábitos e rotinas decorre 

principalmente das mudanças. Assim, os processos de reestruturação da companhia 

(societária, administrativa, financeira e operacional), criação das unidades de negócios, 

implantação do ERP e as certificações ISO, são consideradas como codificação de normas e 

regras à luz do processo de Burns e Scapens (2000). A incorporação e reprodução das regras 

ocorrem por meio dos treinamentos proporcionados e pela associação das regras ao 

atingimento de metas no programa de participação nos resultados, cuja aceitação por parte dos 

funcionários ocorre de forma inquestionável. 
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Além disso, a empresa reportou a elaboração de um plano de cargos, remuneração e 

carreiras baseado na evolução de competências, conforme trecho abaixo:  

Um Plano de Cargos, Remuneração e Carreiras baseado na evolução de 
competências foi desenhado.  No ano de 2002 a Sociedade irá implantar esse novo 
plano a fim de se revitalizar e sustentar a construção de seu futuro, não só atraindo e 
retendo, como, também, detectando os talentos internos (VICUNHA, 2001) 
 

Infere-se que por meio deste plano, a empresa também promove a incorporação e 

reprodução de regras no processo de institucionaliza hábitos e rotinas de controladoria. 

 

4.4.9 Votorantim Celulose e Papel S/A 

 

Os trechos apresentados na sequência, extraídos dos RA da Votorantim, mostram de 

forma mais detalhada os indícios do processo institucional, que foram identificados nos RA. 

Os indícios foram classificados por meio das categorias propostas por Burns e Scapens 

(2000): codificação, incorporação, reprodução e institucionalização. 

Dentre as várias mudanças ambientais reportadas pela companhia, como a crise 

econômica, desvalorização cambial, reestruturação societária, implantação de novos projetos 

e mudanças na diretoria, destaca-se a implantação do ERP, conforme trecho que segue: 

A implementação do R-3 da SAP ocorreu de maneira totalmente abrangente, 
envolvendo desde o pedido do cliente, linha de produção, planejamento dos recursos 
necessários, controle de estoques, comercialização até etapas do processo financeiro 
(VOTORANTIM, 1998). 
 

Percebe-se que a implantação do sistema envolveu várias áreas da empresa. Entende-

se que o ERP provocou mudanças nos hábitos e rotinas existentes em todas as áreas 

envolvidas, desta forma, à luz do processo de Burns e Scapens (2000), as novas regras foram 

codificadas com a implantação do ERP. 

A empresa evidenciou investimentos em treinamentos para os seus funcionários, 

afirmando que contar com pessoas preparadas, nos diversos níveis, e desenvolver uma gestão 

voltada para resultados são os desafios da Votorantim, conforme trecho que segue: 

Foi firmado convênio com a Fundação Dom Cabral que desenhou e implantou 
programas de treinamentos nas áreas de gestão e de comportamento para seus 
executivos, aprimorando habilidades e unificando conceitos, num total de 48 horas 
por participante. Foram realizados, também, treinamentos técnicos e operacionais, 
para todos os funcionários. Essas ações importaram em investimentos de R$ 2,24 
milhões no ano de 1999 (VOTORANTIM, 1999) [Grifo nosso]. 
 

 A partir dos treinamentos, tanto os funcionários operacionais quanto os executivos, 

incorporam mais facilmente as novas regras advindas das mudanças ambientais. Além disso, 

conforme evidenciado no trecho que segue, a empresa estabeleceu metas aos funcionários: 
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A empresa realizou um diagnóstico do conhecimento de idiomas e, a partir daí, 
estabeleceu um plano de desenvolvimento individual com metas a serem alcançadas 
para o idioma inglês (VOTORANTIM, 1999) [Grifo nosso].  
 

Apesar da empresa não evidenciar como ocorre esse processo de estabelecimento de 

metas, que as mesmas podem estar sendo usadas para facilitar a reprodução das regras pelos 

funcionários. 

A empresa também evidenciou a existência de programa de participação nos 

resultados, abrangendo toda a empresa, conforme trecho que segue: 

O Programa de Participação nos Resultados (PPR), que abrange toda a organização, 
teve modificada sua forma de pagamento relativa às metas negociadas. No alcance 
do orçamento da Empresa, os profissionais se qualificaram a receber uma 
antecipação de 25% do total da participação nos resultados. Foram criados também 
mais dois benefícios, o kit escolar e a cesta de Natal (VOTORANTIM, 2002) [Grifo 
nosso]. 
 

A partir do exposto, infere-se que o processo de institucionalização de hábitos e 

rotinas na Votorantim está vinculado ao atingimento de metas, e essas, ao plano de 

participação nos resultados e benefícios que a empresa mantém. 

A empresa reportou ainda benefícios concedidos aos funcionários, conforme destaca o 

trecho a seguir:  

O programa de desenvolvimento gerencial, mantido por meio de um Master in 
Business Administration (MBA) na Fundação Getúlio Vargas, já está na terceira 
turma. Para os novos talentos, a empresa oferece um dos mais cobiçados programas 
de trainees e estagiários (VOTORANTIM, 2002) [Grifo nosso]. 
 

Entende-se que os benefícios concedidos podem influenciar no processo de 

incorporação e reprodução de regras na companhia. 

Semelhantemente à implantação do ERP, infere-se que as demais mudanças 

ambientais ocorridas na companhia também demandaram a institucionalização de novas 

regras, que foram incorporadas e reproduzidas por meio dos treinamentos e pelo 

estabelecimento de metas vinculadas à participação nos resultados. 

 

4.5 ISOMORFISMO NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE HÁBITOS E ROTINAS DE 

CONTROLADORIA IDENTIFICADO PELA ADC DOS RA 

 

Para atender o quarto objetivo específico, analisar a existência de possíveis evidências 

de isomorfismo na institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria no período de 

1998 a 2007, o Quadro 31 apresenta uma síntese dos indícios averiguados a partir das práticas 

semelhantes na institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria, por meio do 
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significado representacional na ADC dos RA.  Os indícios identificados foram classificados à 

luz do processo institucional de normas e regras preconizado por Burns e Scapens (2000). 
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C
od
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Adesão aos níveis de Governança Corporativa   X   X X X       

Aquisição de outra companhia X               X 

Certificações ISO e FSC   X   X X   X X   

Consolidação de unidades produtiva X                 

Criação de unidades de negócios     X       X X   

Implantação do ERP             X X X 

Implementação de sistemas/modelos de gestão     X       X   X 

Lançamento de ADR na Bolsa de Nova Iorque                 X 

Modernização do parque fabril X                 

Programas de redução de custos   X X X X X       

Reestruturação administrativa               X   

Reestruturação da área comercial     X             

Reestruturação financeira       X       X   

Reestruturação societária       X     X X X 

Sucessão na gestão X                 

In
co

rp
or

aç
ão

 

Autonomia concedida às unidades de negócios     X         X   

Benefícios concedidos aos funcionários             X X X 

Conscientização sobre os procedimentos       X           

Estabelecimento de metas       X           

Pesquisa sobre clima organizacional         X   X     

Treinamento para executivos, gerentes e supervisores     X X   X X   X 

Treinamentos/capacitação dos funcionários X X   X X X X X X 

R
ep

ro
du

çã
o 

Comitês de difusão das melhores práticas     X X           

Plano de carreira         X   X X   

PPR atrelado à missão da companhia         X         

PPR vinculado ao atingimento de metas       X X     X   

Programa de Participação nos Resultados    X   X         X 

Remuneração variável baseada em metas             X     

Não foram identificados indícios X         X       

In
st

itu
ci

on
al

iz
aç

ão
 

As regras se transformam em rotina a partir dos 
treinamentos 

X         X       

As regras se transformam em rotina a partir da existência 
de metas vinculadas ao PPR 

  
 

  X X     X X 

As regras se transformam em rotina a partir dos 
treinamentos e por meio do PPR  

X 
       

As regras se transformam em rotina por meio dos comitês 
de difusão de melhores práticas e a partir dos treinamentos 

    X             

As regras se transformam em rotina a partir do plano de 
cargos e salários, treinamentos e remuneração variável 

            X     

Quadro 31 – Isomorfismo no processo institucional identificado pela ADC  
Fonte: dados da pesquisa. 
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No Quadro 31 nota-se que as empresas apresentam semelhanças no processo de 

instituir normas e regras. Conforme preconiza a literatura, essas práticas semelhantes são 

caracterizadas como isomorfismo, um processo de restrição que força uma unidade em uma 

população a se assemelhar a outras unidades que enfrentam o mesmo conjunto de condições 

ambientais (HAWLEY, 1968). 

Analisando as quatro categorias pelas quais ocorre a institucionalização de uma norma 

ou regra, constata-se a presença de isomorfismo pela adoção por parte das empresas de 

procedimentos e arranjos estruturais implementados por outras organizações (MACHADO-

DA-SILVA; FONSECA, 1996).  

Dentre as empresas analisadas, destaca-se o isomorfismo na codificação de normas e 

regras no campo institucional, principalmente pelas certificações ISO e FSC, programas de 

redução de custos, adesão aos níveis de governança corporativa, reestruturação societária, 

criação de unidades de negócios, implantação de ERP, implementação de sistemas/modelos 

de gestão, aquisição de outra companhia e reestruturação financeira. Infere-se que a partir 

dessas iniciativas, a empresa codifica a nova regra, é a primeira fase do processo de 

institucionalização. 

Na incorporação das regras, destacam-se principalmente a promoção de 

treinamentos/capacitação dos funcionários, treinamento para executivos, gerentes e 

supervisores, benefícios concedidos aos funcionários, autonomia concedida às unidades de 

negócios e pesquisa sobre clima organizacional. Entende-se que, por meio de treinamentos, os 

funcionários assimilam as novas regras, aceitando-as para então começar a reproduzi-las. Esse 

processo é preconizado pela literatura, como predisposição ou tendência para se engajar em 

formas de ação previamente adotadas ou adquiridas (GUERREIRO; PEREIRA, 2005). 

No processo de reprodução das regras, destacam-se principalmente o plano de carreira, 

a vinculação do PPR ao atingimento de metas, a existência de PPR na companhia e os comitês 

de difusão das melhores práticas. Entende-se que o atingimento de metas estimula os 

funcionários a reproduzirem as regras, “adotando-as na sua forma de pensar e de agir 

habitualmente e de forma inquestionável” (GUERREIRO; PEREIRA, 2005, p. 3). 

Na institucionalização, as regras são incorporadas e reproduzidas facilmente, tendo em 

vista os treinamentos e o PPR aliado ao cumprimento de metas. Conforme preconiza a 

literatura, caracteriza-se como algo que prevalece e permanece, materializando-se pela forma 

de pensar e agir de um grupo de pessoas (GUERREIRO; PEREIRA, 2005, p. 3). 

Constata-se a maior concentração de isomorfismo no processo de institucionalização 

de hábitos e rotinas de controladoria a partir da existência de metas vinculadas à participação 



 

 

183

dos funcionários nos resultados da companhia. A partir da codificação das regras, o processo 

de incorporação e reprodução ocorre mais facilmente, tornando-as parte da rotina 

organizacional, sendo praticada de forma incontestável. Conforme preconiza a literatura, 

formalizados e institucionalizados, os hábitos formam as rotinas que, por sua vez, moldam as 

instituições (GUERREIRO; FREZATTI; CASADO, 2006). 

Percebe-se ainda concentração de isomorfismo na promoção de treinamentos no 

processo de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria, ou seja, as regras se 

transformam em rotinas a partir dos constantes treinamentos da equipe. Incorporadas e 

reproduzidas, as regras tornam-se a rotina da organização. Conforme literatura vigente, 

rotinas são os hábitos formalizados e incorporados ao comportamento, fortalecidos pelo 

processo de repetição para o atendimento de regras, podendo tornar-se práticas 

inquestionáveis e serem compreendidas como padrões de atividade (BECKER; LAZARIC, 

2004). 

Em síntese, à luz do que se discutiu e, levando-se em conta os posicionamentos 

encontrados na literatura vigente, infere-se a presença de características de isomorfismo na 

institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria entre as empresas analisadas. 

Conforme discutido nessa seção, essas empresas apresentam evidências do processo 

institucional que atendem as quatro categorias propostas por Burns e Scapens (2000), no 

processo de codificar, incorporar, reproduzir e institucionalizar uma norma ou regra. 

 

4.6 INSTITUCIONALIZAÇÃO DE HÁBITOS E ROTINAS DE CONTROLADORIA 

IDENTIFICADA NAS ENTREVISTAS DOS CONTROLLERS 

 

Atende-se nesta seção ao quinto e último objetivo específico, confirmar as evidências 

nos RA, por meio de entrevista junto aos controllers das empresas, do processo de 

institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria e a presença de isomorfismo no 

período de 1998 a 2007. De acordo com Guerreiro e Pereira (2005), a teoria institucional, 

mesmo contendo uma estrutura conceitual adequada para o entendimento da 

institucionalização, não propõe uma forma operacional de avaliação do processo institucional. 

Por essa razão, foram estabelecidas categorias que possibilitam identificar as variáveis para 

analisar o conteúdo das entrevistas. 

Tais categorias foram estabelecidas com base no modelo proposto por Burns e 

Scapens (2000), que classificam o processo pela codificação, incorporação, reprodução e 
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institucionalização. Essas categorias compõem os campos de ação e de institucionalização no 

processo institucional. 

O Quadro 32 apresenta uma síntese do processo de institucionalização de hábitos e 

rotinas de controladoria, identificado a partir das entrevistas realizadas com os controllers de 

três empresas, denominadas A, B e C.   

 

Cia. 
Categorias 

Codificação Incorporação Reprodução Institucionalização 

A 

- Integração da 
controladoria 
- Implantação do ERP 
- Implantação do plano 
orçamentário 
- Desenvolvimento da 
controladoria 
estratégica 
- Atualização das 
Certificações ISO 

- Cultura da empresa 
aberta a mudanças 
- Participação da 
presidência nos 
processos 
- Treinamentos 
constantes 

- Compartilhamento 
geral de informações 
pelo sistema de TI 
- Programa de 
participação nos 
resultados (PPR) aliado 
ao atingimento de 
metas e retorno dos 
investimentos 

- Ocorre facilmente 
tendo em vista a 
própria cultura 
organizacional, a 
efetiva participação 
da presidência nos 
processos e o PPR 
que é um elemento 
motivador no 
processo 

B 

- Implantação da 
controladoria 
- Adequação dos 
sistemas de controles 
internos para atender a 
BOVESPA 
- Implantação do ERP 
- Crise econômica 

- Treinamentos; 
- Conscientização dos 
funcionários 

- Plano de carreira e 
PPR atrelado ao 
atingimento de metas 

- A aceitação das 
regras e normas 
ocorre normalmente e 
de forma consciente a 
partir dos 
treinamentos e do 
PPR estabelecido na 
empresa 

C 

- Mudanças frequentes 
no ambiente 
- Integração dos 
sistemas de gestão da 
qualidade 
- Certificações da ISO 
- Implantação de novas 
linhas de produção 
- Reestruturação 
Societária 
- Implantação de 
software centralizado 
para gestão de RH 

- Treinamentos 
constantes 
- Reuniões gerenciais de 
discussão dos impactos 
das regras nas rotinas 
- Conscientização dos 
funcionários sobre as 
instruções de trabalho e 
procedimentos de 
controle de qualidade 
- Estabelecimento de 
metas no PPR 
 

- Difusão das melhores 
práticas 
- Respaldo do Código 
de Conduta 
- Estímulo do PPR; 
- Vinculação das metas 
pré-estabelecidas no 
PPR, às rotinas que se 
deseja criar 
 

- As regras se 
transformam em 
rotina de forma 
inconsciente, tendo 
em vista que as metas 
são pré-estabelecidas 
no PPR e que estão 
vinculadas às rotinas 
que a companhia 
pretende criar 

Quadro 32 – A institucionalização de hábitos e rotinas identificada na entrevista 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Verifica-se pelas categorias acima estabelecidas, que os dados coletados possibilitam 

identificar como ocorre o processo de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria 

nas empresas analisadas. 

 Em síntese, as três empresas entrevistadas apresentam normas institucionalizadas. 

Porém, observa-se que nas empresas A e C, o processo de institucionalização de hábitos e 

rotinas de controladoria apresenta mais detalhes se comparado com a empresa B. 
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 Apresenta-se a seguir a descrição de como ocorre o processo de institucionalização de 

hábitos e rotinas de controladoria em cada uma das três empresas, conforme informações das 

entrevistas com os controllers. 

 

4.6.1 O processo de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria 

 

Conforme o referencial teórico dessa pesquisa, a institucionalização de hábitos e 

rotinas de controladoria é uma atividade indispensável nas organizações. Nesse sentido, 

desenvolveu-se o estudo multicasos com intuito de analisar o processo institucional nas 

empresas selecionadas, à luz das categorias propostas por Burns e Scapens (2000), que 

classificam o processo pela codificação, incorporação, reprodução e institucionalização. 

 

4.6.1.1 Empresa A 

 

Conforme entrevista com o controller, a codificação da necessidade de novas regras na 

companhia deu-se a partir da integração da controladoria, da implantação do ERP e do plano 

orçamentário, do desenvolvimento da controladoria estratégica e da atualização das 

certificações ISO. 

O controller relatou que houve um processo de integração da controladoria na 

empresa, e que antes desse processo existiam os instrumentos, mas não com o nome de 

controladoria. Com a implantação do orçamento, sistemas de custos e contabilidade gerencial, 

esta passou a ser denominada de controladoria, conforme trecho abaixo: 

Na época, a empresa tinha contabilidade e parte fiscal. O setor de custos que era 
separado foi para a controladoria. Existia um setor de assessoria econômica. Ocorreu 
a implantação da última etapa do plano orçamentário. A empresa por três vezes nos 
últimos 20 anos havia implantado orçamento, porém sem muito sucesso, por uma 
série de circunstâncias. Com o processo de integração da controladoria, ficou mais 
claro o modelo condutor e conseguiu-se mostrar que custo está integrado com a 
contabilidade, que está integrada com o orçamento, e esse foi o ciclo mais 
importante de integração. 
 

Após a integração da controladoria na empresa aconteceu a implementação do ERP, a 

partir da concepção de uma contabilidade gerencial. O controller assevera que houve uma 

reestruturação do sistema de informação com foco no ERP, e este, com foco na contabilidade 

gerencial.  A partir da integração da controladoria, o que foi implantado passou a ser 

denominado de controladoria estratégica, com foco em sistemas de informações. Segundo o 

controller: 
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O setor de assessoria econômica que tinha função de fornecer estatística, passou a 
ser um supridor de informações em âmbito estratégico. A empresa hoje, tem uma 
concepção de um mínimo de sistemas de informações para abastecer a estratégia que 
se classifica como controladoria estratégica.  
 

A controladoria é considerada o braço direito da empresa e valida todas as 

informações gerenciais produzidas. A controladoria passou a dar chancela em todos os 

números econômico-financeiros e a empresa passou a vê-la como um setor indispensável para 

o conceito geral de controle. 

 Ao reportar sobre as mudanças que afetaram a empresa, o controller informou que 

“elas reforçam a função da controladoria, pois refletem economicamente para a empresa”. 

Destacou como mudanças, o aumento da competitividade, o crescimento da concorrência e a 

necessidade de eficiência e produtividade. Considerou tais mudanças como benéficas, no 

sentido de que exigem cada vez mais a presença da controladoria, respondendo com seus 

conceitos e tecnologia da informação, frente às mudanças. 

Com a implantação do ERP, algumas funções de controladoria foram modificadas, 

exigindo a criação de novas rotinas. Segundo o controller, era hábito a aprovação de contas a 

pagar pela controladoria, com o ERP ficou claro que esse não era o melhor processo; no 

fiscal, a parte de recebimento do fisco não era da controladoria, mas com o ERP ficou a cargo 

da controladoria; outras mudanças foram no sentido de reforçar a necessidade de sistemas de 

informação mais ágeis, como a implantação de business intelligence. 

A partir da codificação da necessidade de novas regras pelo processo integrativo da 

controladoria, com a implantação do ERP e do plano orçamentário e o desenvolvimento da 

controladoria estratégica, a empresa precisou incorporar e reproduzir tais regras na rotina dos 

funcionários. 

O controller ressaltou que a cultura da empresa sempre foi muito forte em termos 

administrativos, devido a um dos antigos sócios, que tinha uma visão muito ampla de 

contabilidade e isso foi aceito e passou a ser conduzido pela controladoria. Além disso, 

destacou a participação da presidência e do setor de tecnologia da informação (TI) em todos 

os processos desenvolvidos pela controladoria.   

Apesar de a participação ser restringida à controladoria, à presidência e ao TI, o 

compartilhamento de informações é geral na empresa, contribuindo com o processo de 

reproduzir novas regras. O controller comentou que o TI entende as necessidades e partilha e 

compartilha com todos os setores e a presidência dá todo o apoio e suporte necessário na 

execução dos processos.  
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Como a empresa tem uma cultura muito avançada de TI, busca desenvolver o mínimo 

de normas e o máximo de sistemas e processos integrados, ou seja, são poucas as regras 

explícitas, elas existem no sistema informatizado e funcionam por meio de work flow. A 

empresa sempre se pautou em processos integrados de TI, como por exemplo, em processo de 

compras, de recrutamento, de autorização de despesas, e isso praticamente inibe as normas 

explícitas, uma vez que o sistema opera a partir de work flow. 

Com relação aos treinamentos no processo de incorporar e reproduzir as novas regras, 

o controller afirmou que: 

A controladoria lidera inúmeros processos de treinamentos genéricos e dentro desses 
processos, tem por hábito fazer pesquisa junto aos gestores, porque eles também 
querem ter da controladoria, e a controladoria não é uma imposição, existe um 
ambiente de identificar as necessidades dos usuários, é um processo em nível 
gerencial, por meio de reuniões, para saber o que se precisa da controladoria. 
 

Em se tratando dos funcionários, o controller lembrou que a empresa sempre primou 

por recompensá-los com um emprego que proporcionasse um salário de mercado, num 

excelente ambiente organizacional e com bom nível de benefícios. Dentre os benefícios, 

destaca o PPR, que a empresa transformou sabiamente num plano razoável de remuneração 

variável, com valor razoável. Então, é considerado um elemento motivador, e é conduzido 

pela controladoria. Ao ser implantando, o PPR tinha foco apenas em metas. Mais tarde, num 

estágio mais amadurecido, passou a contemplar também o retorno dos investimentos. 

Quanto ao processo de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria, o 

controller não reportou dificuldades, tendo em vista a cultura organizacional da companhia 

receptiva a mudanças, pelo apoio e suporte da presidência em todos os processos da 

controladoria e pelo programa de participação dos funcionários nos resultados da empresa, 

que é um elemento motivador. Todas as mudanças sempre foram aceitas e incorporadas de 

forma integral na rotina organizacional. 

O controller mencionou que na implantação do ERP houve um caso de resistência que 

não foi vencida diretamente pela controladoria e que precisou ser levada à presidência. Porém, 

como havia plena participação desta nos processos, e a diretoria já estava com um conceito 

firmado sobre a situação, não houve problemas maiores. “Por isso que é importante a 

participação do presidente nesses processos” destacou o controller. 

Ao ser questionado sobre as certificações da ISO, o controller afirmou que por serem 

extremamente burocráticas, ocasionam mudanças nos processos internos da empresa, 

exigindo treinamentos constantes para capacitar os funcionários. Reportou que na empresa, os 

treinamentos são uma exigência da presidência, todos são obrigados a participar. Assim, a 
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institucionalização das novas normas ocorre por meio dos treinamentos intensivos e pelo PPR 

vinculado ao atingimento de metas. 

O controller afirmou que a empresa procura sempre absorver as melhores práticas 

dentro de sistemas de informações. Nesse sentido, relatou a aquisição nos anos 80, de um 

software de contabilidade, considerado o melhor do mundo. Na época, as melhores práticas 

deste software foram absorvidas pela empresa. A implantação do ERP também trouxe 

impactos consideráveis para a empresa, principalmente quanto ao suprimento de informações 

em âmbito estratégico. 

 

4.6.1.2 Empresa B 

 

Conforme dados da entrevista com o controller, a companhia codificou a necessidade 

de normas e regras no processo de adequação dos controles internos, visando atender às 

exigências da BOVESPA, para ingresso no nível I de governança corporativa; a implantação 

do ERP também foi considerada como uma codificação de novas regras na companhia; e, a 

crise econômica que afetou os negócios da companhia nos últimos meses. 

De acordo com o controller, a controladoria foi implantada na empresa na década de 

90. Anteriormente já existiam alguns controles, mas ainda não existia o departamento de 

controladoria. 

Com relação às mudanças que impactaram na controladoria, o controller relatou o 

processo de preparação da empresa para adesão ao nível I de governança corporativa da 

BOVESPA, afirmando que: 

Esse período de preparação foi de intensas mudanças para aprimorar os controles 
internos por meio da execução de normas contábeis, que atendessem às exigências 
da BOVESPA. 
 

Além disso, o controller reportou a implantação do sistema ERP, voltado 

principalmente para atender aos controles gerenciais da companhia, ao sistema produtivo e de 

gestão financeira. 

No processo de implantação do ERP, o controller destacou o envolvimento de 

membros do departamento de TI dando suporte operacional, a participação de representantes 

da produção que conhecem melhor os processos industriais e o suporte da diretoria da 

empresa apoiando as decisões. No caso do desenvolvimento de controles internos para a 

BOVESPA, a principal atuação foi da controladoria e do TI. 
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O controller citou que a crise econômica dos últimos meses demandou um controle 

mais efetivo de custos, ocasionando corte de algumas posições na companhia e maior controle 

nos processos produtivos, evitando perdas em processo. Segundo o controller, “essas 

mudanças exigem o envolvimento da controladoria de forma mais efetiva, pois todos são 

cobrados por resultados, inclusive a própria controladoria”. 

A partir da codificação da necessidade de novas normas pela implantação da 

controladoria, a adequação dos controles internos para atender as exigências de ingresso no 

nível I de governança corporativa da BOVESPA, a implantação do ERP e a crise econômica, 

foram criadas regras e normas, necessárias para que a empresa alcançasse resultados 

satisfatórios.  

De acordo com o controller, no caso da implantação do ERP, foi necessário promover 

treinamentos sobre a utilização do sistema, como também de conscientização sobre a 

utilização. O foco da conscientização era: 

A evolução e melhoria no processo industrial, visando aumentar a produtividade, 
produzir mais em menos tempo, alinhando processos e fazendo medida de 
desempenho nos processo. 
 

O controller mencionou que as normas criadas na companhia foram destinadas 

principalmente aos níveis de gerência, para auxiliá-los no processo gerencial, com foco na 

missão da empresas. Já as rotinas de trabalho foram criadas para todos os níveis na empresa, 

mas com maior intensidade para os níveis operacionais, tendo em vista a necessidade de 

rotina para execução de processos com êxito.  

Para o controller, os treinamentos constantes na companhia são rotinas estabelecidas 

para todos, pois alguns conhecem um pouco das metodologias e conceitos, outros não 

conhecem ou tem dificuldade para entender e os treinamentos promovem a disseminação dos 

novos conceitos. 

O controller relatou que a empresa possui um plano de carreira e que o PPR está 

atrelado ao atingimento de metas, fatores que contribuem no processo de incorporar e 

reproduzir novas regras pelos funcionários. 

Na concepção do controller, a aceitação das regras e normas ocorre normalmente e de 

forma consciente a partir dos treinamentos e do PPR estabelecido na empresa. Além disso, 

pela participação da diretoria e gerentes envolvidos nos processos, conforme relato segue:  

A participação da diretoria, do controller e dos empregados com cargo de gerente, 
em reuniões e reorganizações de trabalho; realização de reuniões periódicas e 
treinamentos para conscientização sobre as mudanças nas instruções de trabalho e 
nos procedimentos de controle. 
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Em se tratando de resistências, o controller lembrou a existência de alguns casos, mas, 

como sempre houve respaldo da direção geral. Afirmou que todas as mudanças e regras que 

vêm da direção são mais facilmente aceitas. Desta forma, todas as resistências foram 

facilmente geridas pela própria controladoria. 

 

4.6.1.3 Empresa C 

 

A partir da entrevista com o controller, verificou-se que a companhia codificou a 

necessidade de novas normas e regras a partir das mudanças frequentes no ambiente 

organizacional, pela integração dos sistemas de gestão da qualidade, com as certificações da 

ISO, a implantação de novas linhas de produção, a reestruturação societária e a implantação 

de um software centralizado para gestão de RH. 

Segundo o controller, as mudanças são consideradas frequentemente necessárias e 

tanto as normas como as rotinas de trabalho são estabelecidas como regra geral para todos os 

níveis na companhia, mas com proporções diferentes. O controller afirmou que “as mudanças 

são frequentes, para estar se adaptando ao processo operacional e, principalmente, pelas 

necessidades externas (unidades que fazem parte da empresa)”. Com relação às rotinas, 

destacou que: 

Foram criadas rotinas para todos os níveis com maior proporção para os níveis 
operacionais do que para outros que envolvem gerência, pois necessitam da rotina 
operacional dos processos. Enquanto que as normas criadas foram com proporção 
maior para os níveis de gerência do que para os níveis operacionais, para 
gerenciarem conforme as normas da empresa estabelecidas para as unidades. 
 

O controller afirma que houve uma integração do sistema de gestão de qualidade, 

incluindo-se nesses sistemas, ações para manutenção e melhoria da qualidade do produto, 

processo de produção, meio ambiente e segurança do trabalho. O controller citou que, 

“consequentemente, esse processo demandou novas rotinas e procedimentos de trabalho na 

companhia”. 

A empresa requer atualização constante das certificações da ISO. Para mantê-las, o 

controller assegurou que a empresa promove constantes treinamentos e capacitação dos 

funcionários para atender às exigências, ou seja, “há necessidade de novas normas na rotina 

dos funcionários”.  

 De acordo com o controller, foram implantadas novas linhas de produção na 

companhia, ocasionando mudanças em alguns processos e em algumas rotinas de trabalho, o 

que também demandou a instituição de novas regras.  
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Na visão do controller, a reestruturação ocorrida na companhia, “objetivou simplificar 

a organização operacional e também societária, concentrando as operações em uma única 

companhia aberta, com a mesma situação operacional e societária”. Com a reestruturação, 

mudanças foram necessárias e, consequentemente, novos procedimentos, regras e rotinas, 

conforme destacou o controller: 

O departamento de Recursos Humanos consolidou as mudanças que ocorreram com 
a reestruturação da companhia, com foco na unificação dos procedimentos de gestão 
entre as unidades. Na ocasião foi revista toda a política de remuneração (salários e 
benefícios) e foram criados padrões e critérios uniformes.  

 
Com o processo de reestruturação societária, o controller informou que foi implantado 

um software de gestão de RH, e que demandou treinamentos e capacitações dos envolvidos, 

pois alterou a rotina de trabalho. O controller destacou que: 

A implantação do software de gestão de RH centralizado, inicialmente teve como 
subsistema a folha de pagamento, mais tarde, outros subsistemas foram instalados, o 
que permitiu uma visão de conjunto das ações da companhia. 
 

Ao ser questionado sobre o processo de adesão ao nível de governança corporativa da 

BOVESPA, o controller afirmou que a adesão em si não demandou nenhuma mudança em 

processos internos. Porém, destacou que o processo que antecedeu à adesão, só não demandou 

novas regras para implantação de controles internos porque a empresa já estava preparada, ou 

seja, já possuía os controles implantados.  

Codificada a necessidade de novas regras a partir das mudanças frequentes no 

ambiente, da integração dos sistemas de gestão da qualidade, certificações ISO, implantação 

de novas linhas de produção, reestruturação societária e implantação de software centralizado 

para gestão de RH, a companhia precisou incorporar e reproduzir tais regras na rotina dos 

seus funcionários. 

Segundo o controller, a incorporação das regras ocorreu em todos os níveis por meio 

dos constantes treinamentos proporcionados pela companhia e pelas reuniões de gerência das 

unidades, que discutiam até que ponto as mudanças poderiam impactar em cada unidade e 

quais os possíveis efeitos. O controller afirmou que: 

Primeiramente foram analisados os impactos em cada unidade ou departamento, 
para em seguida as regras serem implantadas gradativamente em todas as unidades, 
identificando principalmente os impactos nos níveis operacionais. Assim, tanto as 
rotinas como as normas são implantadas com sucesso em todas as unidades. 
 

O controller ressaltou que a companhia sempre buscou conscientizar os funcionários 

sobre a importância de observarem criteriosamente as instruções de trabalho e, 

principalmente, os procedimentos de controle da qualidade, mencionando que: 
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Foi normatizado que o aperfeiçoamento e treinamento para todas as linhas de 
produção devem ser periódicos. Além disso, foi estabelecida também a norma de 
auditar a qualidade com objetivo de melhoria contínua. 
 

O controller destacou o desenvolvimento de um projeto de produtividade na fábrica, 

que passou a monitorar passo a passo todo o processo de produção, visando identificar as 

melhores práticas e promover a difusão entre as demais unidades. Lembrou que, por meio 

desse trabalho, “já foi possível reduzir perdas e atingir ganhos de produtividade, além de 

promover a reprodução das regras através das melhores práticas”.  

Para o controller, na reprodução das regras “existe adaptação com relação às 

mudanças, pois quando ocorrem é porque são realmente necessárias e a necessidade é 

principalmente externa (nas unidades)”. Afirma ainda que:  

Nos níveis operacionais a aceitação é automática, não sabem o porquê da rotina ou 
norma, mas usam de acordo com suas necessidades. Por exemplo, não conhecem por 
que estão fazendo, mas aprendem a fazer e fazem. 
 

Observa-se que na empresa a reprodução das regras e rotinas ocorreu em todos os 

níveis e que o acompanhamento do processo aconteceu com a auditoria interna das unidades. 

O controller citou que, “com a auditoria interna observa-se a aplicação correta das rotinas, 

principalmente nos níveis operacionais”. 

O controller destacou que a reprodução das regras e normas ocorre também de forma 

consciente, pois “os empregados, em geral, conhecem o código de conduta da companhia e o 

sistema de participação nos resultados pelo PPR”. Comentou ainda que:  

As normas e regras estão alinhadas com o sistema de remuneração variável adotado 
na empresa e que são estabelecidas metas no PPR, de modo que quanto maior o 
comprometimento ao atingir as metas, melhor o recebimento da remuneração 
variável. 
 

O controller afirmou que o acompanhamento para averiguar se as metas foram 

atingidas, acontece por meio de um controle no PPR e com a auditoria de qualidade. 

As afirmações do controller asseveram que o processo de institucionalização de 

hábitos e rotinas de controladoria ocorre naturalmente e de forma inconsciente na companhia, 

tendo em vista que as regras e normas são incutidas na rotina dos funcionários, por meio das 

metas pré-estabelecidas no PPR. Assim, os funcionários, conhecedores do PPR, sabem que se 

cumprirem suas atividades com êxito, atingem as metas pré-estabelecidas, e, 

consequentemente, incrementaram a remuneração variável. 
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4.6.2 Considerações sobre o processo de institucionalização  

 

A institucionalização se relaciona a uma forma lógica e social imposta sobre uma 

atividade, por meio da produção e reprodução de hábitos e ação. Assim, os campos instituição 

e ação interagem numa dimensão de tempo, sendo que nesse tempo modificam-se os papéis 

dos envolvidos e o comportamento, e por meio dos processos de codificação, incorporação e 

reprodução, ocorre a institucionalização (BURNS; SCAPENS, 2000). 

Verifica-se que as três empresas analisadas estabeleceram regras aparentemente 

flexíveis para atender às mudanças, e cada uma delas, ao seu modo, incorporou essas normas 

e regras em todos os níveis e em todas as áreas, à rotina organizacional. Assim se instituem 

como rotina, mas cada empresa com seus hábitos e costumes. 

Sobre isso, reportando-se ao referencial teórico desse trabalho, Scott (2001) explica 

que instituições são hábitos estabelecidos do pensar comum generalizado pelas pessoas. 

Scapens (1994) também explica dessa forma, sendo que uma instituição é um modo de pensar 

ou agir predominante e que está inculcado nos hábitos e costumes de um grupo. Encontra-se 

ainda na explicação de Barley e Tolbert (1997), que as instituições são regras compartilhadas 

e tipificações que identificam categorias de atores sociais e suas atividades próprias como 

rotinas. 

O processo institucional ocorre em cada empresa com a sua forma e seu ritmo próprio. 

Conforme asseveram Guerreiro e Pereira (2005), a institucionalização é estruturada com base 

nas rotinas das empresas.  

A partir do exposto, analisando-se o processo de institucionalização de hábitos e 

rotinas entre as empresas, verifica-se que o mesmo ocorreu de forma semelhante nas três 

empresas, mas com diferente grau de envolvimento, forma de aceitação e conscientização, 

confirmando a afirmação de Guzmán (2003), de que o processo de institucionalização ocorre 

com mecanismos diferentes do isomorfismo institucional.  

 

4.6.3 Isomorfismo na institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria 

 

Para DiMaggio e Powell (2005), a institucionalização de um processo leva à 

homogeneização das diferentes organizações, tornando-as semelhantes. Este processo é 

denominado de isomorfismo. 

DiMaggio e Powell (2005) explicam o isomorfismo também sob o ponto de vista dos 

mecanismos coerção, mimetismo e normatização. O isomorfismo coercitivo pode ser 
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influenciado primeiramente pelas pressões que têm uma organização, formal ou 

informalmente de outras organizações; em segundo lugar, das pressões sociais e culturais que 

impõem uma certa homogeneidade às organizações e para as que operam nelas; e, por último, 

as influências do comando governamental. O isomorfismo mimético é associado à procura da 

redução da incerteza que leva uma organização imitar os comportamentos e estruturas 

adotadas por outras organizações, e assim legitimam como um modelo próspero. E, o 

isomorfismo normativo envolve profissionais e trabalhadores dentro de um campo 

organizacional, como a educação formal ou a formação prática. 

O Quadro 33 apresenta uma síntese do isomorfismo presente no processo de 

institucionalização dos hábitos e rotinas de controladoria nas empresas analisadas. 

 

Categorias Isomorfismo no processo de institucionalização de hábitos e rotinas 
Empresas 

A B C 

Codificação 

Adequação dos sistemas de controles internos para atender a BOVESPA   X   

Certificações ISO X   X 
Crise econômica   X   

Desenvolvimento da controladoria estratégica X     
Implantação de novas linhas de produção     X 

Implantação do ERP/Software de gestão X X X 

Implantação do plano orçamentário X     

Integração dos sistemas de gestão da qualidade     X 

Integração/Implantação da controladoria X X   
Mudanças frequentes no ambiente     X 
Reestruturação societária     X 

Incorporação 

Conscientização dos funcionários   X X 

Cultura da empresa aberta a mudanças X     

Envolvimento da presidência nos processos X     
Estabelecimento de metas no PPR     X 

Reuniões gerenciais de discussão dos impactos das regras nas rotinas     X 

Treinamentos X X X 

Reprodução 

Compartilhamento geral de informações pelo sistema de TI X     
Difusão das melhores práticas     X 

Plano de carreira/PPR atrelado ao atingimento de metas X X X 

Respaldo do Código de Conduta     X 

Institucionalização 

A aceitação das regras e normas ocorre normalmente e de forma 
consciente a partir dos treinamentos e do PPR estabelecido na empresa 

  X   

As regras se transformam em rotina de forma inconsciente, tendo em vista 
que as metas são pré-estabelecidas no PPR e que estão vinculadas às 
rotinas que a companhia pretende criar 

    X 

Ocorre facilmente tendo em vista a própria cultura organizacional, a 
efetiva participação da presidência nos processos e o PPR que é um 
elemento motivador no processo 

X     

Quadro 33 – Isomorfismo no processo institucional identificado pelas entrevistas 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Observa-se no Quadro 33 que as empresas analisadas apresentam características da 

presença de isomorfismo no processo institucional. Apesar de apresentarem pequenas 

diferenças em partes do processo, o resultado como um todo é semelhante. Conforme 

DiMaggio e Powell (2005), o isomorfismo é associado à procura da redução da incerteza que 

leva uma organização imitar os comportamentos e estruturas adotadas por outras 

organizações, e assim legitimar como um modelo próspero. 

Burns e Scapens (2000) explicam que os mecanismos coerção, mimetismo e 

normatização acontecem, dependendo se a fonte do isomorfismo é derivada de uma obrigação 

ou de condicionamento. Por exemplo, do desejo de imitar uma certa prática ou estrutura que é 

percebida como melhor ou de uma norma ou um padrão estabelecido com resultado 

considerado positivo. 

Nas três empresas analisadas, à luz das categorias propostas por Burns e Scapens 

(2000), existe a presença de isomorfismo em pelo menos uma das formas da empresa 

codificar, incorporar, reproduzir e institucionalizar regras e normas. 

Verificou-se com unanimidade que a implantação do ERP foi considerada como a 

principal fonte de codificação da necessidade de novas regras nas rotinas das empresas. 

Adicionalmente, as certificações ISO e o processo de integração e implantação da 

controladoria, também foram evidenciados, mas como a segunda maior fonte. Percebe-se aqui 

a presença do isomorfismo. 

No que diz respeito à incorporação das novas regras, novamente há um consenso com 

relação aos treinamentos, apontado pelas empresas como a principal forma dos funcionários 

incorporarem regras. Em seguida, as empresas apontam a conscientização dos funcionários 

como um fator que também favorece o processo. Destaca-se aqui também a presença de 

isomorfismo. 

Em se tratando da reprodução das regras pelos funcionários, tornando-as parte da 

rotina organizacional, as empresas analisadas apresentam uniformidade em afirmar que o 

plano de carreira ou o plano de participação dos funcionários nos resultados da empresa, 

vinculado ao atingimento de metas, é o principal fator que estimula a reprodução das regras 

na rotina dos funcionários, confirmando então o isomorfismo nessa prática. 

Ao tornar tais regras uma rotina organizacional, completa-se o processo da 

institucionalização das normas e regras. Nas empresas analisadas houve a aceitação de todas 

as regras, tendo em vista principalmente os treinamentos ofertados, as metas definidas e 

vinculadas ao PPR, sendo esse considerado como um fator motivador no processo. Numa das 

empresas, o controller mencionou que a institucionalização ocorreu de forma consciente, 
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tendo em vista que os funcionários conhecem o PPR. Já em outra empresa, foi explicado que 

o processo acontece de forma inconsciente, tendo em vista que as regras são vinculadas às 

metas estabelecidas no PPR, estimulando os funcionários a atingirem as metas. Na terceira 

empresa, foi explicado que a própria cultura organizacional é receptiva a mudanças. O 

exposto confirma a explicação de Scapens (1994), que uma instituição é um modo de pensar 

ou agir predominante e que está inculcado nos hábitos e costumes de um grupo. 

Percebe-se, desta forma, que o isomorfismo acontece como mecanismo de proteção e 

legitimidade das atividades das organizações, por meio da socialização das melhores práticas 

identificadas no ambiente organizacional em que as empresas familiares estão inseridas. 

Pelos dados apresentados, confirma-se o exposto por Burns e Scapens (2000), de que a 

abordagem institucional da velha economia institucional foca as instituições internas, ou seja, 

as micro-instituições, sem deixar de reconhecer a importância de instituições externas, pois as 

pressões para mudança institucional emanam de fora das organizações, ou seja, das macro-

instituições. Assim, para entender o processo de mudança dentro das organizações, não 

podem ser ignoradas as influências externas a que as empresas estão expostas e nem os efeitos 

delas no processo de mudança dentro da empresa. 

 

4.6.4 Semelhanças e diferenças entre a evidenciação nos RA e o relato das entrevistas do 

processo de institucionalização dos hábitos e rotinas de controladoria 

 

Na primeira etapa desta pesquisa identificou-se por meio da ADC nos RA, indícios de 

como ocorre o processo de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria, cujas 

evidências foram confirmadas por meio de entrevistas realizadas com os controllers de três 

empresas que se constituíram no estudo multicasos da segunda fase da pesquisa. 

O Quadro 34 apresenta a comparação das evidências do processo de 

institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria identificadas por meio da ADC e 

pelas entrevistas. 
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Categorias Evidências do processo institucional Identificadas 

C
od

ifi
ca

çã
o 

Adesão aos níveis de Governança Corporativa ADC 
Consolidação de unidades produtiva e criação de unidades de negócios ADC 
Implementação de sistemas/modelos de gestão ADC 
Lançamento de ADR na Bolsa de Nova Iorque ADC 
Programas de redução de custos ADC 
Sucessão na gestão ADC 
Certificações ISO ou FSC ADC / Entrevista 
Implantação do ERP ADC / Entrevista 
Reestruturação (administrativa, comercial, financeira ou societária) ADC / Entrevista 

Adequação de controles internos para atender a BOVESPA Entrevista 
Crise econômica Entrevista 
Desenvolvimento da controladoria estratégica Entrevista 
Implantação de novas linhas de produção Entrevista 
Implantação do plano orçamentário Entrevista 

Integração dos sistemas de gestão da qualidade Entrevista 

Integração/Implantação da controladoria Entrevista 
Mudanças frequentes no ambiente Entrevista 

In
co

rp
or

aç
ão

 

Autonomia concedida às unidades de negócios ADC 
Benefícios concedidos aos funcionários ADC 
Pesquisa sobre clima organizacional ADC 
Conscientização sobre os procedimentos ADC / Entrevista 
Estabelecimento de metas ADC / Entrevista 
Treinamentos/capacitação dos funcionários ADC / Entrevista 
Cultura da empresa aberta a mudanças Entrevista 

Envolvimento da presidência nos processos Entrevista 
Reuniões gerenciais de discussão dos impactos das regras nas rotinas Entrevista 

R
ep

ro
du

çã
o 

Remuneração variável baseada em metas ADC 
Comitês de difusão das melhores práticas ADC / Entrevista 
Plano de carreira ADC / Entrevista 
PPR vinculado ao atingimento de metas / missão da companhia ADC / Entrevista 
Compartilhamento geral de informações pelo sistema de TI Entrevista 

Respaldo do código de conduta Entrevista 

In
st

itu
ci

on
al

iz
a

çã
o 

As normas e regras se transformam em rotina a partir dos treinamentos, da 
existência de metas vinculadas ao PPR, plano de cargos e salários, 
remuneração variável e dos comitês de difusão de melhores práticas 

ADC / Entrevista 

A aceitação das normas e regras ocorre facilmente tendo em vista a própria 
cultura organizacional, a efetiva participação da presidência nos processos 
e o PPR que é um elemento motivador 

Entrevista 

Quadro 34 – Comparação do processo institucional identificado pela ADC e entrevistas 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Observa-se que na categoria de codificação de normas e regras, as semelhanças se 

encontram nas certificações ISO ou FSC, implantação do ERP e reestruturação administrativa, 

comercial, financeira ou societária.  

Por outro lado, alguns indícios do processo institucional identificado a partir da ADC, 

não se confirmaram nas entrevistas, como a adesão aos níveis de governança corporativa, 

consolidação de unidades produtiva, criação de unidades de negócios, implementação de 
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sistemas/modelos de gestão, lançamento de ADR na Bolsa de Nova Iorque, programas de 

redução de custos e sucessão na gestão. 

Algumas evidências identificadas nas entrevistas não foram constatadas pela ADC, 

como a adequação de controles internos para atender a BOVESPA, crise econômica, 

desenvolvimento da controladoria estratégica, implantação de novas linhas de produção, 

implantação do plano orçamentário, integração dos sistemas de gestão da qualidade, 

integração/Implantação da controladoria e mudanças frequentes no ambiente. 

Na categoria de incorporação das normas e regras, as semelhanças foram identificadas 

a partir da conscientização sobre os procedimentos, estabelecimento de metas e 

treinamentos/capacitação dos funcionários.  

Também foi constatado que alguns indícios evidenciados na ADC não se confirmaram 

nas entrevistas, como a autonomia concedida às unidades de negócios, benefícios concedidos 

aos funcionários e pesquisa sobre clima organizacional. Pelas entrevistas, identificou-se que a 

cultura da empresa aberta a mudanças, o envolvimento da presidência nos processos e as 

reuniões gerenciais de discussão dos impactos das regras nas rotinas, não haviam sido 

constatadas pela ADC. 

Na reprodução das normas e regras verificou-se semelhanças pelos comitês de difusão 

das melhores práticas, plano de carreira e PPR vinculado ao atingimento de metas e à missão 

da companhia. Pela ADC, constatou-se a remuneração variável baseada em metas, que não se 

confirmou pelas entrevistas. Por outro lado, as entrevistas evidenciaram o compartilhamento 

geral de informações pelo sistema de TI e o respaldo do código de conduta, que não haviam 

sido identificados pelas ADC. 

No processo institucional, constatou-se pela ADC e confirmou-se com as entrevistas, 

que as normas e regras se transformam em rotina a partir dos treinamentos, da existência de 

metas vinculadas ao PPR, plano de cargos e salários, remuneração variável e comitês de 

difusão de melhores práticas. Observou-se que as empresas utilizam-se destes mecanismos, 

vinculando-os às metas que desejam alcançar, como uma forma de instituir normas e regras, 

visando a incorporação e reprodução nas rotinas organizacionais. 

Observou-se pelas entrevistas, que a aceitação das normas e regras ocorre facilmente 

tendo em vista a cultura organizacional da companhia, a efetiva participação da presidência 

nos processos e o PPR que é um elemento motivador. 

A partir do exposto, depreende-se que há semelhanças no processo de 

institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria identificado pela ADC e nas 

entrevistas. Na ADC, inferiu-se que a institucionalização ocorre nas empresas, sobretudo, a 
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partir do estabelecimento de metas vinculadas ao PPR e pelos treinamentos constantes, que 

foram confirmados pelas entrevistas com os controllers. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Este capítulo apresenta as conclusões desta pesquisa, além de recomendações para 

futuros estudos sobre o tema investigado. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

O estudo objetivou verificar se a institucionalização de hábitos e rotinas de 

controladoria apresenta isomorfismo nas empresas familiares brasileiras de capital aberto, que 

integram a lista das 500 maiores empresas do Brasil, conforme divulgação na Revista Exame 

– Melhores e Maiores de 2008, ano base 2007. 

Em relação ao primeiro objetivo específico, de averiguar mudanças ambientais nos RA 

das empresas analisadas, identificou-se pelo significado das palavras, que a crise econômica 

foi evidenciada com unanimidade pelas empresas. Em seguida, destacam-se as alterações na 

composição da presidência do CA, seguidas das certificações (ISO, FSC, OEKO-TEX) e das 

mudanças na composição da diretoria da companhia. Na sequência, aparece a adesão aos 

níveis de governança corporativa da BOVESPA, oscilações nas vendas internas e externas e 

reestruturação societária. Após, destacam-se a implantação do ERP, a reestruturação da 

empresa em unidades de negócios e a reestruturação administrativa. Por fim, destacam-se a 

aquisição do controle acionário de outra companhia, a criação e/ou atualização do plano de 

carreira e a reestruturação financeira. Com relação à interdiscursividade, a elocução 

predominante fez referência à liderança, seguida da tecnologia e internacionalização. Em se 

tratando da representação dos atores sociais, prevaleceu a referência feita aos empregados e 

clientes. 

Quanto ao segundo objetivo específico, de identificar hábitos e rotinas de 

controladoria nos RA dessas empresas, verificou-se pelo significado das palavras, que na 

evidenciação de hábitos e rotinas, as empresas apresentam unanimidade em controlar custos e 

despesas, na elaboração de relatórios comparativos de desempenho e em analisar indicadores 

econômico-financeiros. Na sequência, destaca-se o acompanhamento do comportamento das 

vendas, seguido do controle da geração de caixa e controle da rentabilidade dos negócios. 

Após, aparecem a difusão das melhores práticas, a criação de valor por meio do uso efetivo 

dos recursos, a pesquisa de clima organizacional, o planejamento estratégico, a 

profissionalização da gestão e o BSC. Com relação à interdiscursividade, a fala predominante 

fez referência aos programas de redução de custos e à análise econômico-financeira. Em se 
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tratando da representação dos atores sociais, prevaleceu a referência feita aos empregados e à 

comunidade.  

No que concerne ao terceiro objetivo específico, de investigar se essas empresas 

apresentam evidências de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria, verificou-

se pela ADC dos RA, que todas as empresas apresentaram indícios do processo de 

institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria, permitindo inferir que as mesmas 

possuem normas institucionalizadas. Constatou-se que as empresas codificaram necessidades 

de novas normas e regras a partir de mudanças no ambiente, cuja incorporação e reprodução 

aconteceram principalmente por meio dos programas de treinamentos que a empresa oferece, 

além dos incentivos como o PPR vinculado às metas. Inferiu-se que o processo institucional 

aconteceu tranquilamente nas empresas, tendo em vista que os funcionários estimulados pelos 

benefícios aceitaram mais facilmente as normas e regras. Percebeu-se desta forma, que os 

indícios de institucionalização de hábitos e rotinas atenderam as quatro categorias propostas 

por Burns e Scapens (2000) para que a regra fosse completamente institucionalizada na 

organização (taken for granted), tornando-se uma prática inquestionável. 

Sobre o quarto objetivo específico, de analisar a existência de possíveis evidências de 

isomorfismo na institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria, verificou-se pela 

ADC dos RA, que as empresas apresentaram práticas semelhantes no processo. No que diz 

respeito à codificação de normas e regras, destaca-se o isomorfismo, principalmente pelas 

certificações ISO, programas de redução de custos, adesão aos níveis de governança 

corporativa da BOVESPA, reestruturação societária, implantação de ERP e criação de 

unidades de negócios. No processo de incorporação das normas e regras, destaca-se o 

isomorfismo pelos programas de capacitação e treinamento dos funcionários e pelos 

benefícios concedidos. Quanto à reprodução das normas e regras, evidencia-se o isomorfismo 

pela utilização do plano de carreira como um mecanismo estimulador, pelo PPR vinculado ao 

atingimento de metas e pelos comitês que visam difundir as melhores práticas. Na 

institucionalização, o isomorfismo aparece a partir da inferência de que as regras se 

transformam em rotina a partir da existência de metas vinculadas ao PPR. Incorporadas e 

reproduzidas, as regras passaram a fazer parte da rotina das companhias, caracterizando-se 

como algo que prevalece e permanece, materializando-se pela forma de pensar e agir das 

pessoas, conforme preconizado pela literatura. 

A partir da análise dos dados pela ADC dos RA, foram selecionadas três empresas 

para constituir o estudo multicasos, atendendo ao último objetivo específico de realizar 

entrevista junto aos controllers das empresas, para confirmar o processo de 
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institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria e a presença de isomorfismo. 

Verificou-se pelo processo institucional, práticas semelhantes entre as empresas, confirmando 

a presença de isomorfismo. 

Na empresa A, a codificação da necessidade de normas e regras foi identificada pela 

integração da controladoria, pela implantação do ERP e do plano orçamentário, pelo 

desenvolvimento da controladoria estratégica e pela atualização das certificações ISO. A 

incorporação das normas e regras aconteceu porque a própria cultura da empresa é aberta a 

mudanças, a presidência participa ativamente nos processos e existem treinamentos constantes 

e obrigatórios. A reprodução das normas e regras deu-se pelo compartilhamento geral de 

informações pelo sistema de TI e pelo PPR aliado ao atingimento de metas e retorno dos 

investimentos. Dessa forma, segundo depoimento do controller, a institucionalização ocorreu 

facilmente tendo em vista a própria cultura organizacional, a efetiva participação da 

presidência nos processos e o PPR que é um elemento motivador no processo.  

Na empresa B, a codificação de normas e regras foi vinculada à implantação da 

controladoria, à adequação dos sistemas de controles internos para atender a BOVESPA, a 

implantação do ERP e crise econômica.  A incorporação ocorreu a partir de treinamentos e 

conscientização dos funcionários. O processo de reprodução das normas e regras deu-se a 

partir da existência de um plano de carreira e PPR atrelado ao atingimento de metas. Na 

institucionalização, de acordo com o controller, a aceitação das regras e normas ocorreu de 

forma consciente a partir dos treinamentos e do PPR estabelecido na empresa. 

Na empresa C, a codificação da necessidade de normas e regras foi motivada pelas 

mudanças frequentes no ambiente, a partir da integração dos sistemas de gestão da qualidade, 

certificações da ISO, implantação de novas linhas de produção, reestruturação societária e 

implantação de software centralizado para gestão de RH. A incorporação dessas normas e 

regras na rotina deu-se por meio de treinamentos constantes, reuniões gerenciais de discussão 

sobre os impactos das regras nas rotinas, conscientização dos funcionários sobre as instruções 

de trabalho e procedimentos de controle de qualidade e estabelecimento de metas no PPR. A 

reprodução aconteceu a partir da difusão das melhores práticas, pelo respaldo da existência de 

um código de conduta, pelo estímulo do PPR e pela vinculação das metas pré-estabelecidas no 

PPR, às rotinas que desejam criar. E assim, na institucionalização as regras se transformam 

em rotina de forma inconsciente, tendo em vista que as metas são pré-estabelecidas no PPR e 

que estão vinculadas às rotinas que se deseja criar. 

Por fim, à luz do que se discutiu e, levando-se em conta os posicionamentos 

encontrados na literatura vigente e as informações das entrevistas, foi constatada a presença 
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de isomorfismo no processo de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria. Na 

codificação de normas e regras, o isomorfismo restringiu-se à implantação do ERP, 

certificações ISO e integração ou implantação da controladoria, entendidos como sendo 

fatores que demandam mudanças e, consequentemente, normas e regras na rotina 

organizacional. Na incorporação dessas normas e regras às rotinas, destaca-se o isomorfismo 

nos programas de treinamentos e conscientização dos funcionários. Já na reprodução, as 

práticas semelhantes voltam-se ao uso do plano de carreira ou PPR como uma forma de 

estabelecer metas. Na institucionalização, percebe-se o isomorfismo pela adoção de práticas 

que vinculam normas e regras às metas estabelecidas no PPR, facilitando os processos de 

incorporar e reproduzir regras. Conforme preconiza a literatura, incorporados e reproduzidos, 

os hábitos tornaram-se rotinas, que por vez, moldam as instituições. 

Em relação aos pressupostos deste trabalho, o primeiro, que as empresas familiares 

brasileiras apresentam evidências de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria 

em seus RA e que essas evidências podem ser identificadas por meio da ADC dos RA, 

constatou-se pela análise, que as empresas familiares brasileiras analisadas apresentam em 

seus RA indícios do processo de institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria. As 

evidências foram comprovadas a partir das entrevistas realizadas junto aos controllers das 

empresas, confirmando o primeiro pressuposto desta pesquisa. 

 Quanto ao segundo pressuposto, que se refere à existência de isomorfismo na 

institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria entre essas empresas, e que o 

isomorfismo pode ser identificado por meio da ADC dos RA, verificou-se pela análise dos 

RA e a partir das entrevistas, a presença de isomorfismo na institucionalização de hábitos e 

rotinas de controladoria, confirmando também o segundo pressuposto. 

Em relação ao terceiro pressuposto, mesmo que as empresas evidenciem o processo de 

institucionalização nos RA, a verificação in loco por meio de entrevista, é importante para 

confirmar, já que a controladoria tem sua principal função voltada aos gestores, no sentido do 

suporte informacional. Verificou-se, pela análise, que apesar das semelhanças nos resultados 

pela aplicação da ADC e pelas entrevistas, também constatou-se algumas evidências nas 

entrevistas, que não haviam sido identificadas pela ADC, da mesma forma, na ADC também 

foram constatados indícios que não se comprovaram pelas entrevistas, confirmando, então, o 

terceiro pressuposto desta pesquisa. 

Conclui-se, portanto, que as empresas familiares de capital aberto e de controle 

acionário brasileiro, participantes deste estudo, apresentam isomorfismo no processo de 

institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria. 
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5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

Considerando-se as limitações desta pesquisa, apresentam-se algumas recomendações 

para futuros estudos sobre o tema investigado: 

a) realizar estudo da institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria em 

empresas que não sejam consideradas familiares, para comparar as semelhanças e 

diferenças nos resultados; 

b) reaplicar a pesquisa utilizando-se de outros critérios para delimitar a amostra de 

empresas com características familiares, como por exemplo, as empresas de capital 

fechado ou de controle acionário estrangeiro, para também comparar os achados; 

c) expandir a pesquisa aos participantes do processo operacional de execução de 

normas e regras, procurando identificar a percepção sobre a institucionalização de 

hábitos e rotinas de controladoria; 

d) realizar estudo para identificar os tipos de isomorfismo presentes no processo de 

institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria, uma vez que esta pesquisa 

confirmou a presença de isomorfismo neste processo. 

 

 

 

 

  



 

 

205

REFERÊNCIAS 

 
ALMEIDA, L. B.; PARISI, C.; PEREIRA, C. A. Controladoria. In: CATELLI, A. (Org.). 
Controladoria : uma abordagem da gestão econômica - GECON. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2001. 
 
ANDRADE, D. M.; LIMA, J. B.; ANTONIALLI, L. M. Significados do processo de sucessão 
em uma empresa familiar. In: EnANPAD, 30., Salvador, 2006. Anais... Rio de Janeiro, 
ANPAD, 2006. CD-ROM. 
 
ANKARLOO, D.; PALERMO, G. Anti-Williamson: a Marxian critique of new institutional 
economics. Cambridge Journal of Economics, v. 28, n.3, p. 313-429, 2004. 
 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 
 
BARLEY, S. R.; TOLBERT, P. S. Institutionalization and structuration: studying the links 
between action and institution. Organization Studies, v. 18, n. 1, p. 93-117, 1997. 
 
BECKER, M. C.; N. LAZARIC. The influence of knowledge in the replication of routines. 
Industrial and Corporate Change, p. 65-94, 2004. Disponível em: 
<http://icc.oxfordjournals.org/>. Acesso em: 01 mar. 2009. 
 
BELLET, W.; DUNN, B.; HECK, R. K. Z.; PARADY, P.; POWELL, J.; UPTON, N. B. 
Family business as a field of study. 2002. Disponível em: 
<http://www.fambiz.com/Orgs/Cornell/articles/real/ifbpa.cfm> Acesso em: 09 mar. 2009. 
 
BERNHOEFT, R. Empresa familiar: sucessão profissionalizada ou sobrevivência 
comprometida. 2. ed. São Paulo: Nobel, 1991. 
 
BEUREN, I. M. O papel da controladoria no processo de gestão. In: SCHMIDT, Paulo. (Org.) 
Controladoria agregando valor para a empresa. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
 
BEUREN, I. M. Gerenciamento da informação: um recurso estratégico no processo de 
gestão empresarial. São Paulo: Atlas, 1998. 
 
BOFF, M. L. Estratégias de legitimidade organizacional de Lindblom na evidenciação 
ambiental e social em relatórios da administração de empresas familiares. 2007. 160 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2007. 
 
BOFF, M. L.; BEUREN, I. M.; GUERREIRO, R. Institucionalização de hábitos e rotinas da 
controladoria em empresas do Estado de Santa Catarina, Brasil. Organização & Sociedade. 
v. 15, n. 46, jul/set, 2008.  
 
BORINELLI, M. L. Estrutura conceitual básica de controladoria: sistematização à luz da 
teoria e da práxis. São Paulo, 2006. 352 f. Tese (Doutorado em Ciências Contábeis) – 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Departamento de Contabilidade e 
Atuária, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo, 2006. 



 

 

206

BORNHOLDT, W. Governança na empresa familiar: implementação e prática. Porto 
Alegre: Bookman, 2005. 
 
BURNS, J. The dynamics of accounting change: inter-play between new practices, routines, 
institutions, power and politics. Accounting, Auditing & Accountability Journal,  n. 13, p. 
566-596, 2000. 
 
BURNS, J.; SCAPENS, R. W. Conceptualizing management accounting change: na 
institutional framework. Management Accounting Research, n. 11, p. 3-25, 2000. 
 
CAMARGO, M. S. G. Fundador versus sucessor: estudo comparativo das características 
comportamentais empreendedoras dos empresários de empresas familiares do município de 
Chapecó – SC. 141 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Curso de Pós- Graduação 
em Administração, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2005. 
 
CENTENO-CAFFARENA, L. The role of informal institutional factors in the family 
business. In: III JORNADA DE PRE-COMUNICACIONES A CONGRESOS DE 
ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 2006, Barcelona. Anais 
eletrônicos... Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2006. Disponível em: 
<http://selene.uab.es/dep-economia-empresa/Jornadas/Programa_Juny_2006.htm>. Acesso 
em: 18 mar. 2009. 
 
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2002. 
 
CHOULIARAKI, L.; FAIRCLOUGH, N. Discourse in late modernity: rethinking critical 
discourse analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999. 
 
COLAUTO, R. D.; BEUREN I. M. Coleta, análise e interpretação dos dados. In: BEUREN, I.  
M. (org). Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática. São 
Paulo: Atlas, 2006, pp. 116-144. 
 
COVALESKI, M. A.; DIRSMITH, M. W.; SAMUEL, S. Managerial accounting research: the 
contributions of organizational and sociological theories. Journal of Management 
Accounting Research, n. 8, p. 1-35, 1996. 
 
CRUZ JUNIOR, J. B. Século XXI: ameaças e oportunidades a pequena empresa brasileira. 
Revista de Ciências da Administração, Florianópolis, n. 1, p. 87-94, ago. 1998. 
 
DAVILA, A.; FOSTER, G. Management accounting systems adoption decisions: evidence 
and performance implications from early-stage/startup companies. The Accounting Review, 
v. 80, n. 4, p. 1039-1068, 2005. 
 
DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
DIMAGGIO, P. J.; POWELL, W. W. A gaiola de ferro revisitada: isomorfismo institucional e 
racionalidade coletiva nos campos organizacionais. Revista de Administração de Empresas, 
Rio de Janeiro, v. 45, n. 2, p. 74-89, jun. 2005. 
 



 

 

207

DONNELLEY, R. G. A empresa familiar (The family business). São Paulo: Biblioteca 
Harvard de Administração de Empresas, 1977. 
 
DUARTE, F. D.; OLIVEIRA, L. R. Proposta para avaliação de maturidade no processo 
sucessório de empresas familiares. In: EnANPAD, 31., Rio de Janeiro, 2007. Anais... Rio de 
Janeiro, ANPAD, 2007. CD-ROM. 
 
DURANTE, D. G. et al. Práticas de gestão em empresa familiar: desafio da conciliação entre 
competitividade e humanização. In: ENEO, 5., Belo Horizonte. Anais... Rio de Janeiro: 
ANPAD, 2008. CD-ROM. 
 
ESMAN, M. J.; BLAISE, H. C. Institution building research: the guiding concepts. 
Pittsburgh: Inter-University Research Program in Institution Building, 1966.  
 
FAIRCLOUGH, Norman. Critical and descriptive goals in discourse analysis. Journal of 
pragmatics, n.9, 1985. p. 739- 63. 
 
FAIRCLOUGH, N. Language and power. New York: Longman, 1989. 
 
FAIRCLOUGH, N. Discourse and social change. Cambridge: Polity Press, 1992. 
 
FAIRCLOUGH, N.; CHOULIARAKI, L. Discourse in late modernity: rethinking critical 
discourse analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999. 
 
FAIRCLOUGH, N. Discourse, social theory, and social research: the discourse of welfare 
reform. Journal of Sociolinguistics. 4(2): 163-195, 2000. 
 
FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social. Brasília: Universidade de Brasília, 2001. 
 
FAIRCLOUGH, N. Analysing discourse: textual analysis for social research. London: 
Routledge, 2003. 
 
FAIRCLOUGH, N. Language and globalization.Londres: Routledge, 2006. 
 
FIGUEIREDO, S.; CAGGIANO, P. C. Controladoria : teoria e prática. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2004. 
 
FIGUEIREDO, S. M. A. Contabilidade e a gestão empresarial - a controladoria. Revista 
Brasileira de Contabilidade. Brasília: Conselho Federal de Contabilidade, v. 24, n. 93, p. 
20-34, Mai./Jun. 1995. 
 
FONSECA, V.; MACHADO-DA-SILVA, C. L. Conversação entre abordagens da estratégia 
em organizações: escolha estratégica, cognição e instituição. Organizações & Sociedade, v. 
9, n. 25, p. 93-109, 2002. 
 
FLÖREN, R.H. The Significance of family business in the Netherlands. Family Business 
Review, XI, 2, p. 121-178, 1998. 
 
FLORIANI, O. P. Perpetuação das sociedades à luz do direito civil: um desafio familiar. 
Curitiba: Juruá Editoras, 2006. 



 

 

208

GALLIANO, A. G. Introdução à sociologia. São Paulo: Harbra, 1981. 
 
GARCIA, V. P. Desenvolvimento das famílias empresárias. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2001. 
 
GARCIA, E. A. R. Modelo de controladoria para empresas do ramo de construção civil, 
subsetor edificações sob a ótica da gestão econômica. 2003. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Contábeis) - Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis, Departamento de 
Contabilidade e Atuária, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. 
 
GERSICK, K. E. et al. De geração para geração: ciclos de vida da empresa familiar. 2. ed. 
São Paulo: Negócio Editora, 1997. 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
GUEIROS, M. M. B. Sucessão familiar: o caso de uma empresa transportadora na região 
metropolitana do Recife – uma visão dos dirigentes. Dissertação (Mestrado em 
Administração) – UFP, Pernambuco, 1998. 
 
GUERREIRO, R. et al. O entendimento da contabilidade gerencial sob a ótica da teoria 
institucional. Organizações & Sociedade, v.12, n. 35, p. 91-106, out./dez. 2005. 
 
GUERREIRO, R.; CATELLI, A.; DORNELLES, J. A. A controladoria sob o enfoque 
GECON - gestão econômica: a experiência da Caixa Econômica Federal do Brasil. Revista 
de Contabilidade CRC-SP. São Paulo: p. 45-51, Abr. 1997. 
 
GUERREIRO, R.; PEREIRA, C. A. Avaliação do processo de mudança da contabilidade 
gerencial sob enfoque da teoria institucional: o caso do Banco do Brasil. In: ENANPAD, 29., 
Brasília, 2005. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2005. 
 
GUERREIRO, R.; FREZATTI, F.; CASADO, T. Em busca de um melhor entendimento da 
Contabilidade Gerencial através da integração de conceitos da psicologia, cultura 
organizacional e teoria institucional. Revista Contabilidade e Finanças, São Paulo, Edição 
Comemorativa, p. 7-21, set. 2006. 
 
GUZMÁN, C. A. Algunas reflexiones acerca de la reforma de la contabilidad de gestion 
en el sector público desde la perspectiva de la teoria institucional . Universidad de 
Santiago de Compostela. 2003. Disponível em: <http://www.ti.usc.es/lugo-xiii-
hispanolusas/pdf/05_CONTABILIDAD/23_aibar.pdf>. Acesso em: 08 jun. 2009. 
 
GRANDE, J. F. Mudanças das práticas de contabilidade gerencial na troca de geração 
que administra empresas familiares: aplicação da Análise de Discurso Crítica. 2008. 223 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2008. 
 
GROENEWEGEN, J. Who should control de firm? Insights from new and original 
institutional economics. Journal of Economic Issues, n. 2, jun., 2004. 
 



 

 

209

HAWLEY A. Human ecology. In: SILLS, D. I. International Encyclopedia of the Social 
Sciences. New York: Macmillan, 1968. 
 
HALLIDAY, M. A. K. The functional basis of language. In: BERNSTEIN B. Class, codes 
and control. London: Routledge & Kegan Paul, 1973. 
 
HALLIDAY, M. A. K. Context of situation. In: HALLIDAY, M. A. K.; HASAN, R. 
Language, context and text: aspects of language in a social-semiotic perspective. London: 
Oxford University Press, 1991. 
 
HAIR, JR., J. F.; BABIN, B.; MONEY, A. H.; SAMOUEL, P. Fundamentos de métodos de 
pesquisa em administração. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
 
KANITZ, S. C. Controladoria : teoria e estudo de casos. São Paulo: Pioneira, 1976. 
 
KERLINGER, F. N. Metodologia da pesquisa em ciências sociais: um tratamento 
conceitual. São Paulo: E.P.U.: EDUSP, 1980. 
 
KELLOGG, K. C. On the cutting edge: identity transformation and institutional. Academy of 
Management Best Conference Paper. 2003. 
 
KOSTOVA, T. Success of the transnational transfer of organizational practices within 
multinational companies. International Business Program Area. University of South 
Carolina, South Carolina, 1998. 
 
LANSBERG, I. S. Managing Human Resources in Family Firms: the Problem o institutional 
Overlap. Organizacional Dynamics, p. 39-46, 1983. 
 
LAVARDA, C. E. F.; FELIU, V. M. R.; PALANCA, M. B. Un análisis institucional de la 
implicación del proceso de cambio de los SCG en la evolución de la eficiencia de las PYME. 
Revista Contabilidade e Finanças, São Paulo, v. 20, n. 49, p. 126-141, jan./abr. 2009. 
 
LEAPTROTT, J. An institutional theory view of the family business. Family Business 
Review, San Francisco, v. 18, n. 3, p. 215-228, Sept. 2005. 
 
LEITE, R. C. As técnicas modernas de gestão de empresas familiares. In: GRZYBOVSKI, D. 
e TEDESCO, J. C. (Orgs). Empresa familiar: tendências e racionalidades em conflitos. 3. ed. 
Passo Fundo: UPF, 2002. 
 
LEONE, N. M. C. P. G. Sucessão na empresa familiar: preparando as mudanças para 
garantir sobrevivência no mercado globalizado. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
LERE, J. C.; PORTZ, K. Management control systems in a global economy. Business The 
CPA Journal, v. 75, n. 9, p. 62-64, 2005. 
 
LETHBRIDGE, T. O desafio de trabalhar com o pai. Exame, São Paulo, mar. 2005. p. 22-30. 
LONGENECKER, J. G.; MOORE, C. W.; PETTY, J. W. Administração de pequenas 
empresas. São Paulo: Pearson Makron Books, 2004. 
 



 

 

210

LUCIAN, R.; OLIVEIRA, B. R. B. Práticas gerenciais em empresas familiares: cada um na 
sua ou todos no mesmo barco? In: ENEO, 5., Belo Horizonte. Anais... Rio de Janeiro: 
ANPAD, 2008. CD-ROM. 
 
MACHADO, H. V. Empresas Familiares e a Formação de Sucessores. In: EnANPAD, 30., 
Salvador, 2006. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2006. CD-ROM. 
 
MACHADO-DA-SILVA, C. L.; AMARAL FILHO, R. G. Estratégia e teoria institucional: 
uma proposta discursiva de integração. In: ENANPAD, 30., Salvador, 2006. Anais... Rio de 
Janeiro: ANPAD, 2006. CD-ROM. 
 
MACHADO-DA-SILVA, C.L.; FONSECA, V.S.; CRUBELLATE, J.M. Estrutura, agência e 
interpretação: elementos para uma abordagem recursiva do processo de institucionalização. 
RAC. Revista de Administração Contemporânea, 1. ed. Especial, p. 9-39, 2005. 
 
MACHADO-DA-SILVA, C. L.; GONÇALVES, S. A. Nota técnica: a teoria institucional. In: 
CALDAS, M.; FACHIN, R.; FISCHER, T. (Orgs.). Handbook de Estudos Organizacionais: 
modelos de análise e novas questões em estudos organizacionais. São Paulo: Atlas, 1999.  
 
MACHADO-DA-SILVA, C. L.; FONSECA, V. S. Competitividade organizacional: uma 
tentativa de reconstrução analítica. Organizações e Sociedade, v. 4, n. 7, p. 97 –114, dez. 
1996. 
 
MACHADO-DA-SILVA, C. L.; FONSECA, V. S. Homogeneização e diversidade 
organizacional: uma visão integrativa. In: ENANPAD, 23., Salvador, 1993. Anais... Rio de 
Janeiro: ANPAD, 1993. CD-ROM. 
 
MACOHON, E. R. Reflexos da institucionalização de hábitos e rotinas organizacionais 
nos estágios evolutivos da contabilidade gerencial. 2008. 217 f. Dissertação (Mestrado em 
Administração) - Programa de Pós-Graduação em Administração, Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2008.  
 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2005. 
 
MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2002. 
 
MELHORES E MAIORES. As 500 maiores empresas do Brasil. Revista Exame. São Paulo: 
Editora Abril, 2008. 
 
MEURER, J. Uma dimensão crítica do estudo de gêneros textuais. In: MOTTA-ROTH, D. 
(Org.). Gêneros textuais. Bauru: Edusc, 2000. 
 
MEYER, M. Entre la teoría, el método y la política: la ubicación de los enfoques relacionados 
con el ACD. In: WODAK, R.; MEYER, M. Métodos de análisis crítico del discurso. 
Barcelona: Gedisa, 2003. 
 
MEYER, J. W.; ROWAN, B. Institutionalized organizations: formal structures as myth and 
ceremony. American Journal of Sociology, n. 83, p. 340-363, 1977. 



 

 

211

MEYER, J. W.; ROWAN, B. Institutionalized organizations: formal structures as myth and 
ceremony. In: MEYER, J. W., SCOTT, W. R. (Org.) Organizational environments: ritual 
and rationality. London: Sage, 1992. 
 
MINAYO, M. C. S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 24. ed. Petrópolis: Editora 
Vozes, 1994. 
 
MOREIRA JÚNIOR, A. L. Programas de profissionalização e sucessão: um estudo em 
empresas familiares de pequeno porte de São Paulo. 1999. Dissertação (Mestrado em 
Administração) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 1999. 
 
MOSIMANN, C. L.; FISCH, S. Controladoria : seu papel na administração da empresa. 2. 
ed., São Paulo: Atlas, 1999. 
 
MÜLLER, E. T. C. O processo de institucionalização da controladoria mediante hábitos e 
rotinas em empresas familiares brasileiras. 2007. 151 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade 
Regional de Blumenau, Blumenau, 2007. 
 
NAKAGAWA, M. et al. Logística integrada à controladoria. In: SCHMIDT, P. (Org.). 
Controladoria: agregando valor para a empresa. Porto Alegre: Bookman/Artmed, 2002. 
 
NORTH, D. Institutions, institutional change and economic performance. Boston, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 
 
NORTH, D. Institutions and economic theory. The American Economist, v. 36, n.1, 1992. 
 
OLIVEIRA, D. P. R. Sistemas, organização e métodos: uma abordagem gerencial. 11. ed. 
São Paulo: Atlas, 2000. 
 
OLIVEIRA, E. L.; BEUREN, I. M. Estudo da adequação dos controles de gestão às 
contingências ambientais em empresa familiar do ramo de papel e celulose. In: SEMEAD, 
11., São Paulo, 2008. Anais... São Paulo: SEMEAD, 2008. 
 
OLIVEIRA, D. P. R. Empresa familiar: como fortalecer o empreendimento e otimizar o 
processo sucessório. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
ORO, I. M.; BEUREN, I. M.; HEIN, N. Análise da relação entre a estrutura de capital e o 
lucro operacional nas diversas gerações de empresas familiares brasileiras. In: CONGRESSO 
ANPCONT, 1., Gramado, 2007. Anais... São Paulo: ANPCONT, 2007. CD-ROM. 
 
ORO, I. M. Avaliação da eficiência de empresas familiares brasileiras utilizando a 
análise envoltória de dados. 2006. 168 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – 
Curso de Pós- Graduação em Ciências Contábeis, Universidade Regional de Blumenau, 2006. 
 
PEREIRA, M. J. L. B.; FONSECA, J. G. M. Faces da decisão: as mudanças de paradigmas e 
o poder da decisão. São Paulo: Makron Books, 1997. 
 



 

 

212

POWELL, W. W.; DIMAGGIO, P. J. Expanding the Scope of Institutional Analysis. In: 
POWELL, W. W.; DIMAGGIO, P. J. The New Institutionalism in Organizational 
Analysis. Chicago: The University of Chicago Press, 1991. pp.183-203.  
 
QUELLETTE, J. A.; WOOD, W. Habit and intention in everyday life: the multiple processes 
by which past behavior predicts future behavior. Psychological Bulletin, v. 124, n. 1, p. 54-
74. Section B, 1998. 
 
RESENDE, V. M.; RAMALHO, V. Análise de discurso crítica. São Paulo: Contexto, 2006. 
 
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1989. 
 
RUIZ, J. A. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 
 
SANDINO, T. Introducing the first management control systems: evidence from the retail 
sector. The Accounting Review, v. 82, n. 1, p. 265-293, 2007. 
 
SCAPENS, R. W. Never mind the gap: towards an institutional perspective on management 
accounting practice. Management Accounting Research, n. 5, p. 301- 321, 1994. 
 
SCOTT, R. W. Institutions and organizations. 2. ed. London: Sage Publications, 2001. 
 
SEAMAN, A. E.; WILLIAMS, J. J. Management accounting systems change and sub-unit 
performance: the moderating effects of perceived environmental uncertainty. Business 
Journal of Applied Business Research, v. 22, n. 1, p. 103-120, 2006. 
 
SILVA, L. R. Controles de gestão utilizados nas fases do ciclo de vida das indústrias 
familiares do pólo moveleiro de São Bento do Sul/SC. 2008. 207 f. Dissertação (Mestrado 
em Administração) - Programa de Pós-Graduação em Administração, Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2008.  
 
SILVEIRA, A. Marketing em bibliotecas universitárias: evolução, transferência de 
princípios e estudo da aplicação do sistema integrado de bibliotecas da Universidade de São 
Paulo. 1989. 336 f. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) – Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1989. 
 
SILVEIRA, A. et at. Roteiro básico para apresentação e editoração de teses, dissertações 
e monografias. 2. ed. Blumenau: Edifurb, 2004. 
 
SOUTES, D. O. Uma investigação do uso de artefatos da contabilidade gerencial por 
empresas brasileiras. 2006. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa de 
Pós- graduação em Ciências Contábeis, Departamento de Contabilidade e Atuária, Faculdade 
de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, 2006. 
 
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2000. 
 
TOLBERT, P. S.; ZUCHER, L. G. A institucionalização da teoria institucional. In: CALDAS, 
M.; FACHIN, R.; FISCHER, T. (Orgs.). Handbook de Estudos Organizacionais: modelos 
de análise e novas questões em estudos organizacionais. São Paulo: Atlas, 1999. 



 

 

213

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 
educação. São Paulo: Atlas, 1995. 
 
USSMAN, A. M. Empresas familiares. Lisboa: Sílabo, 2004. 
 
VILLALONGA, B.; AMIT, R. How do family ownership, control and management affect 
firm value? Journal of Financial Economics, v. 80, n. 2, p. 385-417, 2006. 
 
WODAK, R. El enfoque histórico del discurso. In: WODAK, R.; MEYER M. (orgs.). 
Métodos de análisis crítico del discurso. Barcelona: Gedisa, 2003a. 
 
WODAK, R. De qué trata el análisis crítico del discurso (ACD). Resumen de su historia, sus 
conceptos fundamentales y sus desarrollos. In: WODAK, R.; MEYER, M. (orgs.). Métodos 
de análisis crítico del discurso. Barcelona: Gedisa, 2003b.  
 
ZUCKER, L. G. Institutional theories of organizations. Annual Review of Sociology, n. 13, 
p. 443-464, 1987. 
 
ZUCKER, L. G. The role of institucionalization in cultural persistance. In: POWELL, W. W.; 
DIMAGGIO, P. J. The new institutionalism in organizational analysis. Chicago: The 
University of Chicago Press, 1991. pp. 83-107.  
 
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
  



 

 

214

APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Assunto: Roteiro da entrevista sobre o processo de institucionalização de hábitos e rotinas de 

controladoria em empresas familiares brasileiras  

 

Prezado (a) Sr (a):  

 

Everaldo Leonel de Oliveira, aluno do Programa e Pós-Graduação em Ciências Contábeis do 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Regional de Blumenau está 

desenvolvendo uma pesquisa para sua dissertação, que tem por objetivo analisar o processo de 

institucionalização de hábitos e rotinas de controladoria em empresas familiares brasileiras. 

Este estudo se reveste de importância para nosso Mestrado, tendo em vista a carência de 

conhecimento sobre este assunto. 

 

Assim, venho solicitar a indispensável colaboração de V.S.ª no sentido de conceder uma 

entrevista por telefone ao nosso aluno respondendo ao roteiro proposto, necessário para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

Informo que os resultados deste estudo serão disponibilizados à V.S.ª e que os dados 

fornecidos serão tratados de forma agregada comparativa e informativa, sem mencionar o 

nome da empresa. 

 

Sua contribuição e colaboração serão de fundamental importância para atingir nossos 

objetivos educacionais. Agradecemos antecipadamente sua atenção e colaboração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Profª Dra. Ilse Maria Beuren 

Coordenadora do PPGCC/FURB 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

DADOS DO ENTREVISTADO 

 

Função: _________________________________________________________________ 

Tempo em que está na função: _______________________________________________ 

Formação acadêmica: 

Graduação ( ) Qual? _______________________________________________________ 

Pós-Graduação ( ) Qual? 

Especialização: ___________________________________________________________ 

MBA: ___________________________________________________________________ 

Mestrado: _______________________________________________________________ 

Doutorado: ______________________________________________________________ 

ENTREVISTA 

Data da entrevista: _____/_____/2009   

Tempo de duração: ____________________ 

 

PERGUNTAS DA PESQUISA  

(Ao final, há um glossário de algumas palavras utilizadas nas perguntas) 

 

1) Quando foi implantada a controladoria na empresa? 

2) Houve algum processo de reestruturação da controladoria nos últimos 10 anos? Por 

que motivo? 

3) Quais foram as mudanças na controladoria decorrentes do processo de reestruturação? 

4) Quem participou desses processos de implantação/reestruturação da controladoria? 

5) Qual o tipo de participação nos processos de implantação/reestruturação da 

controladoria? 

6) Como as mudanças externas à empresa afetaram a organização, funções e atividades 

da controladoria? 

7) Que fatores externos afetaram setores específicos de empresas ou em geral e 

demandaram mudanças na controladoria? 

8) Como as práticas da controladoria da sua empresa são influenciadas pelas práticas de 

outra organização? Exemplifique. 
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9) Quais práticas da controladoria de outras organizações influenciam as práticas da sua 

empresa? Exemplifique. 

10) Foram criadas normas e regras no processo de implantação/reestruturação da 

controladoria? Exemplifique. 

11) Foram criadas rotinas no processo de implantação/reestruturação da controladoria? 

Exemplifique. 

12) Como essas normas e rotinas foram institucionalizadas na controladoria? 

a) Como se deu a codificação dos princípios institucionais em normas e rotinas? 

b) Como as normas foram incorporadas pelos funcionários? 

c) Como ocorreu a repetição das normas pelos funcionários? 

d) Como foi concluído o processo de institucionalização das normas e rotinas, 

tornando-as novos elementos no campo institucional?  

13) Como foi a aceitação das normas e rotinas da controladoria, criadas em decorrência 

das mudanças? 

14) Como eventuais resistências influenciaram/dificultaram a institucionalização das 

normas e rotinas criadas? 

15) Quais são as recompensas/punições para quem respeitar/não respeitar as normas e 

rotinas criadas pela controladoria? 

 

GLOSSÁRIO 

 

Normas e regras: padrões normativos a serem seguidos. São os meios formais reconhecidos 

pelos quais as coisas deveriam ser feitas; 

 

Rotinas: representam formas de pensar e de agir que são habitualmente adotadas por um 

grupo de indivíduos de forma inquestionável; 

 

Institucionalização: processo pelo qual as normas e regras são aceitas e praticadas por um 

grupo social, de forma inquestionável. O processo de institucionalização é composto pela 

codificação das regras, incorporação e repetição pelos funcionários; 

 

Codificação: surge da necessidade de uma nova norma ou regra. É o momento em que se 

definem as novas normas e regras. É a primeira etapa do processo de institucionalização; 
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Incorporação: são os reflexos dos hábitos e costumes na realização das tarefas, é a aceitação 

das novas normas e regras. Por meio das ações e interações dos envolvidos no processo, 

ocorre a incorporação das regras e rotinas que codificam os princípios institucionais (começa 

a ocorrer a institucionalização da rotina). É a segunda etapa do processo de 

institucionalização; 

 

Repetição: ocorre pela aceitação das normas e regras, pelo comportamento repetitivo dos 

envolvidos no processo. A repetição é percebida quando as tarefas realizadas se tornam 

frequentes. É a terceira etapa do processo de institucionalização; 

 

Institucionalização de normas e rotinas: é visível na fixação das regras e ao segui-las 

rigorosamente nas tarefas. É o momento em que as práticas foram totalmente aceitas e são 

inquestionáveis, completando-se assim o processo de institucionalização de hábitos e rotinas. 

 

 

 

 


