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RESUMO 

 

RENGEL, Silene. Atributos da contabilidade gerencial e os estágios do ciclo de vida 
organizacional: análise em um segmento industrial de empresas de Santa Catarina. 
2010. 143 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2010. 
 

Este trabalho objetiva verificar a relação entre os atributos da contabilidade gerencial e os 

estágios do ciclo de vida organizacional no segmento industrial de máquinas, aparelhos e 

materiais elétricos de empresas do Estado de Santa Catarina. A plataforma teórica do estudo 

fundamenta-se no modelo de ciclo de vida organizacional de Lester, Parnell e Carraher (2003) 

e nos atributos da contabilidade gerencial propostos por Moores e Yuen (2001). Realizou-se 

pesquisa descritiva, do tipo levantamento ou survey, com abordagem quantitativa e de corte 

seccional. A população da pesquisa totaliza 264 empresas enquadradas no segmento 

escolhido, conforme listagem fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa 

Catarina. A amostra constitui-se das 40 empresas que responderam a pesquisa, portanto, uma 

amostra não aleatória, por acessibilidade. O instrumento de coleta de dados compreende um 

questionário com perguntas fechadas, enviado nos meses de março, abril e maio de 2010 ao 

administrador das empresas. Para análise dos dados utilizaram-se as técnicas de estatística 

descritiva, lógica fuzzy e análise de correspondências múltiplas. Os resultados da pesquisa 

demonstram que o estágio do ciclo de vida do nascimento predomina entre as empresas 

respondentes. Dentre os atributos da contabilidade gerencial destacam-se os da apresentação 

da informação. Ao relacionar os atributos da contabilidade gerencial com os estágios do ciclo 

de vida, as empresas no estágio de rejuvenescimento e de crescimento são as que apresentam 

maior concordância com os aspectos de seleção e apresentação da informação. Concluiu-se 

que nas empresas respondentes da pesquisa, a utilização ou a percepção de utilidade dos 

atributos da contabilidade gerencial, considerados em conjunto, é maior, na medida em que 

elas evoluem em seus estágios do ciclo de vida. Embora não se tenha averiguado a 

intensidade do uso de cada atributo da contabilidade gerencial, nem tampouco os aspectos de 

complexidade envolvidos na sua utilização, constatou-se que a contabilidade gerencial está 

presente em cada estágio do ciclo de vida dessas empresas e diferencia-se na sua utilização, 

acompanhando a mudança dos estágios do ciclo de vida organizacional. O estudo insere-se na 

linha de pesquisa Controle de Gestão, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 

da Universidade Regional de Blumenau.    

Palavras-chave: Contabilidade gerencial. Ciclo de vida organizacional. Segmento industrial.  



ABSTRAT 

 

RENGEL, Silene. Attributes of management accounting and the stages of organizational 
life cycle: analysis in an industrial business segment of Santa Catarina. 2010. 143 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2010. 

 

This work aims to investigate the relationship between management accounting attributes and 

the organizational life cycle stages in the industrial machinery, electrical equipment and 

materials companies in the Santa Catarina State. The platform's theoretical study is based on 

the organizational life cycle model of Lester, Parnell and Carraher (2003) and management 

accounting attributes proposed by Moores and Yuen (2001). Was performed descriptive 

research, the survey type, with a quantitative approach and cross sectional. The survey total  

264 companies classified in the chosen segment, as listing supplied by Finance Secretary of 

the Santa Catarina State. The sample consisted of the 40 companies that responded to the 

survey, therefore, a non-random sample, for accessibility. The instrument for data collection 

comprises a questionnaire with closed questions, sent in March, April and May 2010 to the 

administrator of the companies. For data analysis was used the descriptive statistical 

techniques, fuzzy logic and multiple correspondences analysis. The survey results show that 

the life cycle stage of birth predominates among the responding organizations. Among the 

management accounting attributes stand out from the presentation of information. By relating 

the management accounting attributes with the life cycle stages, companies in the 

rejuvenation stage and growth are those with higher agreement with the aspects of selection 

and presentation of information. It was concluded that in companies survey respondents, the 

use or perceived usefulness of management accounting attributes, taken together, is greater, 

inasmuch as they evolve in their life cycle stages. Although was have not examined the 

intensity of use of each attribute of managerial accounting, nor aspects of complexity 

involved in their use, it was found that management accounting is present at every life cycle 

stage of these companies and differentiates itself in their use, following the change of the 

organizational life cycle stages. The study is part of the research line Control Management, 

the Graduate Program in Accounting University Regional Blumenau. 

Keywords: Management accounting. Organizational life cycle. Industrial segment. 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Configurações do SCG na perspectiva do ciclo de vida organizacional .................45 

Figura 2 - Controle difuso ........................................................................................................62 

Figura 3 - Mapa perceptual da seleção da informação por estágio de ciclo de vida ..............103 

Figura 4 - Mapa perceptual dos formatos da informação por estágio de ciclo de vida ..........105 

Figura 5 - Mapa perceptual dos tipos de informação por estágio de ciclo de vida ................106 

Figura 6 - Mapa perceptual disponibilidade de informação por estágio de ciclo de vida ......108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Tipos-básicos de teorias de desenvolvimento ........................................................25 

Quadro 2 - Modelos-fonte de ciclo de vida organizacional......................................................28 

Quadro 3 - Modelos de ciclo de vida organizacional ...............................................................29 

Quadro 4 - Estágios do ciclo de vida do modelo Lester, Parnell e Carraher (2003) ................33 

Quadro 5 - Comparativo entre contabilidade financeira e gerencial ........................................36 

Quadro 6 - Estágios da contabilidade gerencial segundo o IMAP 1 ........................................40 

Quadro 7 - Variáveis dos atributos da contabilidade gerencial ................................................44 

Quadro 8 - Constructo da pesquisa...........................................................................................56 

Quadro 9 - Indicadores para identificação do estágio do ciclo de vida....................................57 

Quadro 10 - Exemplo de classificação nos estágios do ciclo de vida ......................................75 

Quadro 11 - Questões do ciclo de vida organizacional aplicado às empresas .........................77 

Quadro 12 - Esquema cromossômico tetraplóide com comprimento de 20 locus...................78 

Quadro 13 - Exemplo de valores fuzzyficados.........................................................................78 

Quadro 14 - Interpretação genética das respostas da empresa 11 antes da fuzzyficação..........79 

Quadro 15 - Fuzzyficação do valor das respostas da empresa 11 ............................................79 

Quadro 16 - Esquema genético difuso artificial para cada estágio do ciclo de vida ................80 

Quadro 17 - Distâncias entre as fases geneticamente puras .....................................................81 

Quadro 18 - Distâncias das empresas e as fases geneticamente puras .....................................82 

Quadro 19 - Classificação difusa das empresas nas fases geneticamente puras ......................83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Exclusão de empresas da população inicial ............................................................55 

Tabela 2 - Tabela de contingência............................................................................................64 

Tabela 3 - Função ou cargo dos respondentes e tempo de ocupação do cargo ........................68 

Tabela 4 - Formação acadêmica e especialização dos respondentes........................................69 

Tabela 5 - Tempo e forma jurídica de constituição das empresas............................................70 

Tabela 6 - Quantidade de empregados e faturamento bruto das empresas...............................72 

Tabela 7 - Mercado de atuação das empresas...........................................................................72 

Tabela 8 - Serviços de contabilidade e consultoria das empresas ............................................73 

Tabela 9 - Enquadramento das empresas por observação nos estágios do ciclo de vida .........76 

Tabela 10 - Enquadramento das empresas pela lógica fuzzy nos estágios do ciclo de vida .....86 

Tabela 11 - Estágio do ciclo de vida versus porte da empresa.................................................86 

Tabela 12 - Estágio do ciclo de vida versus tempo de constituição da empresa ......................87 

Tabela 13 - Fontes de informações selecionadas pelas empresas ............................................89 

Tabela 14 - Formatos de informação solicitados pela alta direção...........................................91 

Tabela 15 - Tipos de informação utilizados .............................................................................92 

Tabela 16 - Disponibilidade das informações ..........................................................................93 

Tabela 17 - Seleção e apresentação das informações ...............................................................94 

Tabela 18 - Seleção e apresentação da informação no estágio de nascimento.........................95 

Tabela 19 - Seleção e apresentação da informação no estágio de crescimento........................97 

Tabela 20 - Seleção e apresentação da informação no estágio de maturidade .........................99 

Tabela 21 - Seleção e apresentação da informação no estágio de rejuvenescimento.............100 

Tabela 22 - Seleção e apresentação da informação no estágio de declínio ............................102 

Tabela 23 - Seleção e apresentação da informação nos estágios do ciclo de vida .................109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

AARF  Australian Accounting Research Foundation (Fundação Australiana de 

Pesquisa em Contabilidade) 

CFC Conselho Federal de Contabilidade  

CNAE  Classificação Nacional de Atividades Econômicas  

CPC  Comitê de Pronunciamentos Contábeis  

FASB  Financial Accounting Standard Board (Comitê de Padrões de Contabilidade 

Financeira) 

IASB  International Accounting Principles Board (Comitê de Normas Internacionais 

de Contabilidade) 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia Estatística  

IBRACON Instituto Brasileiro de Contadores  

IFAC International Federation of Accountants (Federação Internacional de 

Contabilidade) 

IMAP  International Management Accounting Practice 1 (Prática Internaciona1 de 

Contabilidade Gerencial) 

ISIC  International Standard Industrial Classification (Padrão Internacional de 

Classificação Industrial) 

SAC 3 Statement of Accounting Concepts 3 (Declaração Conceitual de Contabilidade) 

SCG  Sistema de contabilidade gerencial  

SEBRAE  Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................14 

1.1 TEMA E PROBLEMA....................................................................................................... 15 

1.2 PERGUNTAS DA PESQUISA.......................................................................................... 16 

1.3 OBJETIVOS....................................................................................................................... 17 

1.3.1 Objetivo geral .................................................................................................................. 17 

1.3.2 Objetivos específicos....................................................................................................... 17 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO ....................................................................................... 18 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO....................................................................................... 19 

2 PLATAFORMA TEÓRICA...............................................................................................21 

2.1 MUDANÇAS E DESENVOLVIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES ................................ 21 

2.1.1 Processo de mudança organizacional .............................................................................. 22 

2.1.2 Desenvolvimento organizacional .................................................................................... 23 

2.1.3 Teorias de desenvolvimento para explicar processos de mudanças organizacionais...... 24 

2.2 CICLO DE VIDA ORGANIZACIONAL.......................................................................... 26 

2.2.1 Modelos de ciclos de vida organizacional....................................................................... 27 

2.2.2 Modelo de ciclo de vida de Lester, Parnell e Carraher (2003) ........................................ 31 

2.3 CONTABILIDADE GERENCIAL.................................................................................... 34 

2.3.1 Definição de contabilidade gerencial .............................................................................. 35 

2.3.2 Críticas à contabilidade gerencial.................................................................................... 37 

2.3.3 Estágios evolutivos da contabilidade gerencial ............................................................... 39 

2.3.4 Características qualitativas da informação contábil ........................................................ 41 

2.3.5 Atributos da contabilidade gerencial propostos por Moores e Yuen (2001)................... 42 

2.4 CONTABILIDADE GERENCIAL E CICLO DE VIDA ORGANIZACIONAL............. 45 

2.4.1 Pesquisas internacionais sobre contabilidade gerencial  e ciclo de vida organizacional. 46 

2.4.2 Pesquisas nacionais sobre contabilidade gerencial e ciclo de vida organizacional......... 49 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA....................................................................................53 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA.................................................................................. 53 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA ............................................................................................ 54 

3.3 CONSTRUCTO TEÓRICO ............................................................................................... 56 

3.4 INSTRUMENTO DA PESQUISA..................................................................................... 57 

3.5 HIPÓTESES DA PESQUISA ............................................................................................ 59 

3.6 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS ............................................................................... 60 



3.6.1 Coleta de dados................................................................................................................ 61 

3.6.2 Lógica Fuzzy 61 

3.6.3 Análise de correspondências múltiplas............................................................................ 63 

3.7 LIMITAÇÕES DA PESQUISA ......................................................................................... 65 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS ........................................................................67 

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES ...................................................................................... 67 

4.1.1 Função ou cargo dos respondentes .................................................................................. 67 

4.1.2 Formação acadêmica ....................................................................................................... 68 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS......................................................................... 70 

4.2.1 Tempo e forma jurídica de constituição .......................................................................... 70 

4.2.2 Porte da empresa.............................................................................................................. 71 

4.2.3 Mercado de atuação......................................................................................................... 72 

4.2.4 Atividades de contabilidade e consultoria ....................................................................... 73 

4.3 ESTÁGIOS DO CICLO DE VIDA DAS EMPRESAS PESQUISADAS......................... 74 

4.3.1 Critérios para classificação nos estágios do ciclo de vida por observação...................... 74 

4.3.2 Classificação das empresas nos estágios do ciclo de vida pela lógica fuzzy................... 76 

4.3.3 Estágios do ciclo de vida versus porte e idade das empresas .......................................... 86 

4.4 ATRIBUTOS DA CONTABILIDADE GERENCIAL UTILIZADOS NAS 

EMPRESAS PESQUISADAS .......................................................................................... 88 

4.4.1 Seleção da informação..................................................................................................... 89 

4.4.2 Apresentação da informação ........................................................................................... 90 

4.5 ANÁLISE DA RELAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA CONTABILIDADE GERENCIAL 

COM OS ESTÁGIOS DO CICLO DE VIDA DAS EMPRESAS.................................... 94 

4.5.1 Seleção e apresentação das informações no estágio de nascimento................................ 94 

4.5.2 Seleção e apresentação das informações no estágio de crescimento............................... 96 

4.5.3 Seleção e apresentação das informações no estágio da maturidade ................................ 98 

4.5.4 Seleção e apresentação das informações no estágio de rejuvenescimento.................... 100 

4.5.5 Seleção e apresentação das informações no estágio de declínio ...................................101 

4.5.6 Análise de correspondências múltiplas.......................................................................... 103 

4.5.7 Síntese da análise........................................................................................................... 110 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .......................................................................112 

5.1 CONCLUSÕES................................................................................................................ 112 

5.2 RECOMENDAÇÕES....................................................................................................... 116 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................117 



APÊNDICES.........................................................................................................................123 

APÊNDICE A - Carta de apresentação .................................................................................. 124 

APÊNDICE B - Questionário................................................................................................. 125 

APÊNDICE C - Respostas das questões relacionadas ao ciclo de vida organizacional......... 130 

APÊNDICE D - Respostas das questões relacionadas à seleção e apresentação das 

informações no estágio do ciclo de vida nascimento............................... 131 

APÊNDICE E - Respostas das questões relacionadas à seleção e apresentação das 

informações no estágio do ciclo de vida crescimento.............................. 134 

APÊNDICE F - Respostas das questões relacionadas à seleção e apresentação das 

informações no estágio do ciclo de vida maturidade............................... 137 

APÊNDICE G - Respostas das questões relacionadas à seleção e apresentação das 

informações no estágio do ciclo de vida rejuvenescimento..................... 140 

APÊNDICE H - Respostas das questões relacionadas à seleção e apresentação das 

informações no estágio do ciclo de vida declínio .................................... 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo corporativo tem sido marcado por períodos de instabilidade, crises, 

rupturas e constantes movimentos de renovação e transformação. As organizações precisam 

estar preparadas para se adaptarem às exigências do mercado. Por estarem inseridas em um 

ambiente cada vez mais dinâmico, competitivo e globalizado, elas precisam constantemente 

inovar e adotar estratégias que as mantenham em condições de competir e sobreviver. 

Segundo Mintzberg et al. (2006, p. 234), com o ambiente competitivo e globalizado “vem o 

desafio de administrar estratégia, organização e operações congenitamente mais complexas, 

diversas e incertas”. 

Johnson e Kaplan (1993) asseveram que o ambiente econômico contemporâneo 

exige excelência dos sistemas corporativos de contabilidade gerencial. Segundo os autores, 

com a forte competitividade global e a evolução tecnológica de processos e produtos, o 

sistema de contabilidade gerencial de uma organização precisa fornecer informação oportuna 

e precisa, alinhando-se às suas operações e estratégias.  

O sistema de contabilidade gerencial deve prover os gestores de informações para o 

cumprimento de metas e objetivos da organização. Johnson e Kaplan (1993) apresentam 

papéis vitais desempenhados pelos sistemas de contabilidade gerencial, entre eles: 

informações de planejamento e controle, comunicação, motivação e avaliação. Afirmam ainda 

que, o sistema de contabilidade gerencial é um elemento organizacional necessário na 

estratégia da empresa de alcançar o sucesso competitivo.  

Uma organização, para manter sua vantagem competitiva, segundo Frezatti (2005), 

depende de vários recursos, dentre eles os sistemas de informação, os quais afetam as práticas 

de gestão de recursos. A contabilidade gerencial dispõe de diversos atributos que podem 

auxiliar no processo de gestão das organizações.  

A percepção de utilidade e valor dos resultados gerados por meio do uso dos 

atributos da contabilidade gerencial dependerá dos objetivos organizacionais, podendo variar 

de uma organização para outra.  Há diferenças significativas no grau de complexidade de 

elaboração e de utilização entre os diversos atributos contábeis de apoio à gestão 

organizacional. Tal complexidade pode demandar estruturas organizacionais bastante distintas 

para que a contabilidade gerencial seja utilizada e tenha seu valor percebido. 

Nesse contexto, torna-se relevante o estudo da evolução da contabilidade gerencial 

no decorrer da vida das organizações. É especialmente importante no sentido de perceber se 

esta tem ou não acompanhado as mudanças que ocorrem na evolução de cada fase do ciclo de 
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vida organizacional.  

 

1.1 TEMA E PROBLEMA 

 

Os sistemas de contabilidade gerencial precisam ser adaptados à realidade e 

estratégias organizacionais. No entanto, Johnson e Kaplan (1993) advertem sobre a 

obsolescência dos sistemas de contabilidade gerencial. Segundo os autores, o predomínio de 

procedimentos de contabilidade financeira tem inibido o ajuste dinâmico dos sistemas de 

contabilidade gerencial às realidades do ambiente contemporâneo. A crítica decorre do fato 

que as mudanças constantes do ambiente empresarial alteram as condições operacionais das 

empresas, mas a contabilidade gerencial continua a utilizar práticas que eram úteis em outro 

ambiente e que não contribuem tanto para as tomadas de decisão no ambiente atual. 

Além das mudanças externas que afetam o ambiente organizacional interno, as 

empresas, ao longo do seu desenvolvimento passam por períodos com características 

similares quanto às estratégias, estruturas e processos. Esses períodos são denominados pela 

literatura como estágios do ciclo de vida organizacional. De acordo com O’Rang e Krecher 

(1990), a teoria do ciclo de vida organizacional estuda as mudanças das características das 

empresas ao longo do tempo e das suas capacidades de adaptação ao ambiente. 

Estudos e pesquisas têm-se preocupado com questões que envolvem os diversos 

ciclos de vida das organizações. Vários deles buscam relacioná-los com abordagens que 

envolvem a gestão das organizações e a contabilidade gerencial. 

Lester, Parnell e Carraher (2003) propuseram um modelo de ciclo de vida de cinco 

fases e o testaram empiricamente. Os autores classificaram as organizações nos estágios do 

ciclo de vida propostos e  analisaram as relações entre o ciclo de vida organizacional, 

estratégia competitiva e desempenho. A importância desse estudo está no modelo proposto, 

que além de reconhecer a fase do declínio das organizações, é aplicável a todas as 

organizações, independente de seu porte. 

Moores e Yuen (2001) estudaram o enfoque de configuração organizacional, 

interpretando o relacionamento de elementos organizacionais (estratégia, estrutura, liderança e 

estilo de decisão) com o sistema de contabilidade gerencial (SCG). Para tanto utilizaram o 

modelo de ciclo de vida proposto por Miller e Friesen (1984). O modelo contempla a 

possibilidade de prever as mais diversas características ambientais e organizacionais nos mais 

distintos estágios de desenvolvimento. Moores e Yuen (2001) caracterizaram a contabilidade 

gerencial por meio de seus atributos, segregando-os nas dimensões: seleção e apresentação da 
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informação. 

Necyk (2008) estudou o modo como a contabilidade gerencial se desenvolve ao 

longo do tempo em uma organização. O autor utilizou o modelo de ciclo de vida de Miller e 

Friesen (1984), para organizações em geral, e o trabalho de Moores e Yuen (2001), afim de 

alcançar seu objetivo de ampliar o entendimento de como a contabilidade gerencial se 

desenvolve ao longo do tempo em uma organização. A pesquisa foi desenvolvida por meio de 

um estudo de caso, baseando-se em um modelo de estágios de ciclo de vida. O autor teve 

como premissa que em cada estágio de ciclo de vida, a organização assume características 

particulares e necessita de informações específicas, impactando em suas práticas contábeis 

gerenciais. Uma indústria de transformação com mais de 40 anos de idade consistiu no objeto 

de estudo. 

Pesquisas desta natureza justificam-se em face da importância do desenvolvimento 

das organizações para a manutenção e aprimoramento dos arranjos produtivos locais e da 

própria sociedade de mercado. Justificam-se também, ao se ter como premissa que a 

contabilidade gerencial efetivamente participa desse desenvolvimento organizacional em 

alguma medida, considerando-se as diversas fases do ciclo de vida de uma organização.  

Assim, diante do exposto, pretendeu-se nesta pesquisa responder a seguinte 

indagação: Qual a relação entre os atributos da contabilidade gerencial e os estágios do ciclo 

de vida das empresas do segmento industrial de máquinas, aparelhos e materiais elétricos no 

Estado de Santa Catarina?  

Esta pesquisa vem se juntar aos estudos mencionados, buscando entender as  relações 

da contabilidade gerencial com o ciclo de vida organizacional, mas com algumas 

particularidades. Utiliza o modelo de ciclo de vida organizacional de Lester, Parnell e 

Carraher (2003), mas diferencia-se por verificar as relações entre o ciclo de vida 

organizacional e a contabilidade gerencial. Segrega os atributos da contabilidade gerencial nas 

dimensões seleção e apresentação da informação apresentadas por Moores e Yuen (2001), 

mas diferencia-se por utilizar outro modelo de ciclo de vida organizacional. Tem objetivo 

semelhante ao estudo de Necyk (2008), mas diferencia-se por utilizar outro modelo de ciclo 

de vida organizacional e por não ser um estudo longitudinal. 

 

1.2 PERGUNTAS DA PESQUISA 

  

Beuren (2006, p. 65) destaca a necessidade de clareza e precisão na redação da 

pergunta de pesquisa e sua importância para a correta definição dos objetivos da pesquisa.  A 
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autora observa “que ela necessita ser colocada de modo que nenhum termo empregado em sua 

formulação dê sentido ambíguo a seu entendimento e que seja respondível, isto é, deve estar 

claro a que se refere”.  

Após definida a questão-problema, elaboraram-se as seguintes perguntas da 

pesquisa:  

a) Em qual estágio do ciclo de vida organizacional cada empresa do estudo se 

encontra, entre aqueles propostos por Lester, Parnell e Carraher (2003)? 

b) Quais atributos da contabilidade gerencial, conforme proposto por Moores e 

Yuen (2001), são utilizados pelas empresas do estudo? 

c) As empresas se diferenciam na utilização dos atributos da contabilidade 

gerencial no respectivo estágio do ciclo de vida organizacional em que se 

encontram? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Segundo Beuren (2006, p. 65), “os objetivos indicam o resultado que se pretende 

atingir ao final da pesquisa”. A autora destaca que os objetivos “constituem-se em ações 

propostas para responder à questão que representa o problema”. Diante das questões 

levantadas estabeleceram-se os objetivos desse estudo, os quais são apresentados a seguir. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Verificar a relação entre os atributos da contabilidade gerencial e os estágios do ciclo 

de vida organizacional no segmento industrial de máquinas, aparelhos e materiais elétricos de 

empresas do Estado de Santa Catarina. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

A partir do objetivo geral, elaboraram-se os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar em qual estágio do ciclo de vida organizacional cada empresa do 

estudo se encontra, entre aqueles propostos por Lester, Parnell e Carraher 

(2003); 

b) Averiguar os atributos da contabilidade gerencial propostos por Moores e Yuen 

(2001) que são utilizados pelas empresas do estudo; 
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c) Analisar se as empresas se diferenciam na utilização dos atributos da 

contabilidade gerencial no respectivo estágio do ciclo de vida organizacional em 

que se encontram. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

A escolha de um modelo de ciclo de vida apropriado para melhor identificar 

diferentes configurações organizacionais, dentre elas a que envolve a contabilidade gerencial, 

ainda tem sido objeto de poucos estudos (MOORES e YUEN, 2001; DAVILA, 2005; 

AUZAIR e LANGFIELD-SMITH, 2005; GRANLUND e TAIPALEENM, 2005; NECYK, 

2008).   

Segundo Necyk (2008), a partir de modelos básicos de ciclo de vida, surgem 

modelos híbridos de ciclo de vida, com estágios organizacionais bem identificados e uma 

dinâmica de transição entre os estágios que incorporam outras perspectivas, sem uma 

sequência predeterminada, sujeita a algum grau de aleatoriedade e de escolha organizacional. 

De acordo com a literatura, as fases do ciclo de vida das organizações podem ser 

previsíveis e repetitivas. Adizes (2002) adverte que, à medida que as empresas crescem e 

envelhecem, enfrentam embates e dificuldades normais que existem em cada estágio do ciclo 

de vida organizacional de maneira bastante similar entre elas. No mesmo sentido, Ferreira, 

Azevedo e Cruz (2008, p. 35) afirmam que “o desenvolvimento de qualquer organização, 

independentemente da sua dimensão, tende a seguir um modelo previsível que normalmente é 

caracterizado por etapas sequênciais e progressivas”. 

Dessa forma, conhecer a fase do ciclo de vida em que a empresa se encontra, 

possibilita que se adotem medidas preventivas para evitar problemas organizacionais futuros, 

por se conhecer características dos estágios seguintes. De acordo com Lester, Parnell e 

Carraher (2003), quase todos os modelos de ciclo de vida têm contado com alguma medida do 

contexto organizacional, uma orientação estratégica, estilos de tomada de decisões ou ainda 

características estruturais, para descrever cada estágio de desenvolvimento. 

Diante dos diversos estágios de ciclo de vida, e dos elementos organizacionais que 

influenciam a evolução das organizações, justifica-se o interesse e a relevância de se verificar 

a relação dos atributos da contabilidade gerencial com os estágios do ciclo de vida das 

organizações. Este estudo busca contribuir em termos de novas perspectivas com a pesquisa 

empírica, relacionando na análise, os estágios de ciclo de vida preconizados por Lester, 

Parnell e Carraher (2003) com a abordagem à contabilidade gerencial de Moores e Yuen 
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(2001), diferenciando-se assim de outras pesquisas realizadas sobre o tema. 

No âmbito social, o estudo se justifica por contribuir com a gestão das empresas, 

permitindo o entendimento do estágio do ciclo de vida em que se encontram, das 

características de cada estágio e dos atributos gerenciais inerentes a cada estágio, 

possibilitando o desenvolvimento de práticas contábeis gerenciais necessárias. Contribui 

ainda com o meio acadêmico, podendo servir de base para futuras pesquisas relacionadas ao 

tema ou ao segmento objeto do estudo. 

Por fim, o estudo justifica-se também por contribuir para a linha de pesquisa 

Controle de Gestão, particularmente ao grupo denominado Pesquisas em Controladoria e 

Sistemas de Informações, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC) 

da Universidade Regional de Blumenau (FURB). A pesquisa aprofunda os estudos da relação 

entre a contabilidade gerencial, elementos organizacionais e ciclo de vida das organizações.  

O segmento de atividade econômica empresarial, denominado “fabricação de 

máquinas, aparelhos e materiais elétricos” foi escolhido para esta pesquisa, devido à 

representatividade na expansão da indústria do Estado de Santa Catarina em 2009. A pesquisa 

industrial mensal de produção física realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística (IBGE) e divulgada em dezembro de 2009, demonstrou que a produção da 

indústria do Estado de Santa Catarina teve um acréscimo de 12,4%, comparando-se o período 

de dezembro de 2008 com dezembro de 2009.  

Segundo o IBGE (2009), dos 11 ramos industriais pesquisados, nove deles tiveram 

expansão no Estado de Santa Catarina. Os desempenhos de máquinas e equipamentos, com 

crescimento de 63,0%, e de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, com 76,5% de 

crescimento, foram determinantes para a expansão global da indústria no Estado. Nestes 

segmentos, destacaram-se os compressores, usados em aparelhos de refrigeração; e motores 

elétricos de corrente alternada ou contínua.  

Pressupõem-se que com a expansão da indústria, aumenta também o número de 

empresas do segmento econômico crescente, bem como, avanços no desenvolvimento das 

empresas existentes. Esses pressupostos motivaram a escolha do segmento para essa pesquisa. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta o tema, 

enfatizando a importância da contabilidade gerencial na evolução dos diversos estágios do 

ciclo de vida das empresas. Apresenta ainda o problema, as perguntas da pesquisa, os 
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objetivos geral e específicos, a justificativa do estudo e a estrutura do trabalho. 

No segundo capítulo apresenta-se a plataforma teórica que norteia a pesquisa. Inicia-

se com um entendimento acerca do desenvolvimento das organizações baseando-se na teoria 

do ciclo de vida organizacional. Após, apresentam-se modelos de ciclo de vida 

organizacional, culminando no modelo proposto por Lester, Parnell e Carraher (2003). Na 

sequência, faz-se uma abordagem sobre a contabilidade gerencial, seus estágios evolutivos e 

os atributos considerados por Moores e Yuen (2001). Ao final desse capítulo, apresentam-se 

algumas pesquisas anteriores sobre o tema. 

O terceiro capítulo aborda os procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização da pesquisa. Nele constam o delineamento da pesquisa, a definição da população e 

amostra, o constructo teórico e o instrumento de coleta de dados. Adicionalmente explicam-se 

a forma de coleta e de análise dos dados e são apontadas limitações da pesquisa. 

No quarto capítulo faz-se a descrição e análise dos dados. Inicia-se com o perfil dos 

respondentes e a caracterização das empresas. Na sequência têm-se as análises dos estágios do 

ciclo de vida em que as empresas estão classificadas e dos atributos da contabilidade gerencial 

utilizados pelas empresas.  Por fim, relacionam-se os atributos da contabilidade gerencial com 

os estágios do ciclo de vida. 

Por último, no quinto capítulo apresentam-se as conclusões da pesquisa e 

recomendações para novos estudos relacionados ao tema estudado. 

 

 

 

 

 



2 PLATAFORMA TEÓRICA 

 

Neste capítulo apresenta-se a plataforma teórica da pesquisa. Inicialmente aborda-se 

sobre as mudanças e desenvolvimento das organizações. Em seguida exploram-se conceitos 

de ciclo de vida organizacional e modelos teóricos existentes, dando ênfase ao modelo de 

ciclo de vida organizacional proposto por Lester, Parnell e Carraher (2003), utilizado na 

aplicação empírica desse estudo. Na sequência, aborda-se a temática contabilidade gerencial, 

seus estágios evolutivos e atributos. Finalizando a plataforma teórica, apresentam-se 

pesquisas que relacionaram a contabilidade gerencial com ciclo de vida organizacional. 

 

2.1 MUDANÇAS E DESENVOLVIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES 

 

Na teoria do ciclo de vida, a mudança nas organizações é iminente, e é apresentada 

por Van de Ven e Poople (1995) como uma das explicações para o desenvolvimento 

organizacional. As mudanças constantes no ambiente organizacional levam as empresas à 

busca de soluções para melhor enfrentarem esse processo.  

Wood Jr. (1995, p. 221) afirma que “o aumento na instabilidade ambiental e, 

particularmente, o acirramento da competição colocaram a questão da mudança como central 

para a sobrevivência das organizações”. Segundo o autor, é necessário mudar para criar uma 

performance competitiva. Observa que mudar não é uma opção à disposição das 

organizações, mas uma condição imposta por ambientes modificados e mais dinâmicos que as 

obrigam a adaptarem-se a esses novos cenários.  

Segundo Silveira Junior e Vivacqua (1996, p. 3-5), “a mudança organizacional, ao 

contrário de ser rotineira e previsível, é instável, acelerada e até certo ponto revolucionária”. 

Os autores afirmam que a mudança nas organizações insere-se tanto no contexto conjuntural, 

respondendo a situações momentâneas, como no contexto estrutural, num sentido mais 

profundo, de um processo histórico que provoca alterações profundas na sociedade e seus 

agentes. 

Mintzberg et al. (2006, p. 153) indicam que “uma mudança ampla de fato em uma 

organização inclui estratégia e estrutura, englobando desde o conceitual até o concreto e de 

comportamentos altamente formais até aqueles muito informais”. Os autores destacam que 

não faz sentido mudar estrutura sem mudar sistemas e pessoas, ou mudar visão sem repensar 

posições estratégicas e sem reprojetar programas e produtos. 

Estudiosos tentam construir um quadro de referências que traga racionalidade à 
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discussão sobre mudança organizacional. No entanto, “a defasagem entre teoria e prática faz a 

regra” (WOOD Jr., 1995, p. 222). Em alguns momentos a teoria avança, agregando novos 

conhecimentos para a compreensão das mudanças, em outros, a prática surpreende abrindo 

novos caminhos ainda não alcançados pela teoria.  

 

2.1.1 Processo de mudança organizacional 

 

Para Mello (1978, p. 39), “mudança pode ser definida como modificação de um 

estado, condição ou situação. É uma transformação de características, uma alteração de 

dimensões ou aspectos mais ou menos significativos”. O autor considera condição vital para 

as organizações, a capacidade de perceber e entender as mudanças e seus reflexos, além de 

adaptarem-se às exigências de novos fatos. 

No mesmo sentido, Nadler, Gerstein e Shaw (1993) consideram condição primordial 

para o êxito das empresas, a capacidade de reagir a novos desafios. Segundo os autores, as 

empresas precisam prever a mudança e desenvolver antecipadamente as suas estratégias para 

administrar a mudança. 

A reação a fatos novos do ambiente no qual as organizações estão inseridas, 

conforme Melo (1978, p. 40), pode acontecer de diferentes maneiras: 

 

a) Negação da Realidade - desconhecer, negar, ignorar ou desprezar o fato novo; 
b) Resistência (Passiva ou Ativa) - resistir ao fato novo, opor-se a mudanças 

antecipativas ou conseqüentes ao fato novo; 
c) Acomodação Inercial - acomodar-se, aceitar amorfamente, deixar-se levar 

inercialmente, esperar passivamente que as coisas aconteçam; 
d) Mudança planejada - perceber, entender e assimilar o fato novo, integrando-o 

com o que já existe: desenvolver (-se), evoluir, inovar, aperfeiçoar, criar, prever 
e planejar soluções e ações, mudar de modo intencional aproveitando toda a 
potencialidade de crescimento pessoal ou organizacional; 

e) Subversão ou Revolução - atacar ou destruir o que já existe, reconstruir só em 
função do fato novo, rejeitando e eliminando o atual, por ter-se tornado 
totalmente obsoleto e ineficaz, ou por ter o germe da resistência-à-mudança ou 
do retrocesso inercial.   

 

De acordo com Mello (1978, p. 41), o desenvolvimento organizacional se depara 

com todas estas maneiras de reagir a fatos novos do ambiente, mas o autor aponta a mudança 

planejada “[...] como único modo de a organização e seus responsáveis comandarem o 

processo de mudança”.  

Nadler, Gerstein e Shaw (1993) reforçam afirmando que o processo de planejamento 

de mudanças requer que as organizações aumentem a sua flexibilidade e sua capacidade de 

previsão, desenvolvendo recursos básicos eficientes, organizando seus esforços na busca de 
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vantagem competitiva. 

Para Gibson, Ivancevich e Donnelly Jr. (1988, p. 369), “a literatura e a prática que 

tratam do processo de mudança organizacional não podem ser classificadas de modo 

conveniente”. Os autores destacam que devido a muitas controversas conceituais e de teorias, 

a tendência é usar o termo Desenvolvimento Organizacional para expressar o processo de 

mudança e sua administração. 

 

2.1.2 Desenvolvimento organizacional 

 

Oliveira (1979) menciona que o desenvolvimento organizacional apresenta um 

conjunto de premissas e de pressupostos oriundos de fontes diversas: das teorias dos cientistas 

do comportamento ligados à Teoria da Organização; das mudanças econômicas, tecnológicas, 

políticas e sociais; ou ainda da Teoria dos Sistemas, pelo qual a organização é visualizada 

como um sistema aberto de transações com seu ambiente. 

O desenvolvimento organizacional é uma corrente substituta da abordagem 

sociotécnica. “Qualquer tipo de análise que se propuser a estudar tanto os aspectos sociais 

quanto os aspectos técnicos de uma organização pode ser denominada sociotécnica” (WOOD 

Jr., 1995, p. 224).  

Segundo Mello (1978, p. 23), desenvolvimento organizacional “[...] é um processo 

de mudanças planejadas em sistemas sócio-técnicos abertos, visando aumentar a eficácia e a 

saúde da organização, para assegurar o crescimento mútuo da empresa e seus empregados”.  

Para Gibson, Ivancevich e Donnelly Jr. (1988, p. 371), o desenvolvimento 

organizacional refere-se a um programa planejado, sistemático, iniciado pela administração da 

organização, com a finalidade de torná-la mais efetiva mediante o uso de vários métodos 

destinados a mudar o comportamento organizacional. Tudo isso, “baseado no pressuposto de 

que a eficácia organizacional aumenta à medida que o programa facilita a integração dos 

objetivos individuais e organizacionais”. 

Em relação à base científica do desenvolvimento organizacional, Oliveira (1979, p. 

53) observa que há uma “identificação com teorias e generalizações teóricas das ciências 

comportamentais, sobretudo da psicologia social e da sociologia, generalizações que, 

rigorosamente, não formam ainda uma teoria”.  

Ainda no que diz respeito à base científica do desenvolvimento organizacional, 

Wood Jr. (1995, p. 15) sustenta que “a dificuldade maior é construir um corpo coerente de 

idéias diante de um universo teórico e prático multifacetado, que evolui de forma turbulenta”. 
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Pela característica de dinamicidade do tema, correntes dominantes logo se tornam 

ultrapassadas e dão lugar a novas abordagens. 

Conforme Van de Ven e Poople (1995), é a interação entre diferentes perspectivas 

que ajuda na compreensão mais abrangente da vida organizacional, pois qualquer perspectiva 

teórica, invariavelmente, oferece apenas uma explicação parcial de um fenômeno complexo. 

A aplicação de diferentes perspectivas teóricas no estudo do desenvolvimento das 

organizações, põe em foco pontos de vista contrários de mudança social e desenvolvimento, 

podendo oportunizar o desenvolvimento de uma nova teoria.  

Entretanto, a integração deve preservar a distinção das diferentes teorias sobre 

mudança organizacional e desenvolvimento. De acordo com Van de Vem e Poople (1995), 

isto pode ser conseguido por meio da identificação, dos pontos de vista de cada teoria, sua 

aplicação e das circunstâncias que fazem com que essas teorias sejam interligadas. 

 

2.1.3 Teorias de desenvolvimento para explicar processos de mudanças organizacionais 

 

 Van de Ven e Poople (1995) apresentam quatro teorias básicas de desenvolvimento 

que podem servir como blocos de construção para explicar processos de mudanças nas 

organizações: ciclo de vida, evolutiva, dialética e teleológica.  

O tipo-básico da teoria do ciclo de vida institui que existe uma sequência única de 

progressão entre os estágios de desenvolvimento, adotando a metáfora do crescimento 

orgânico. O tipo-básico da teoria evolutiva explica a mudança como uma progressão 

periódica, cumulativa e probabilística de variação, seleção e retenção, entre organizações de 

uma mesma população. No tipo-básico da teoria dialética, a estabilidade e a mudança são 

explicadas pelo equilíbrio de poder entre as organizações em conflito, com teses opostas. A 

mudança ocorre quando esses valores opostos ganham poder suficiente para confrontar e 

envolver o status quo. A teoria do tipo-básico teleológica, ao contrário da teoria do ciclo de 

vida, não prescreve uma sequência necessária de eventos para explicar o desenvolvimento das 

organizações. Nesta teoria, o desenvolvimento baseia-se na filosofia de que os objetivos e 

metas das organizações, causam as mudanças nas organizações. (VAN DE VEN E POOPLE, 

1995). 

O Quadro 1 mostra as características dos quatro tipos-básicos de teorias de 

desenvolvimento organizacional.  
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 Ciclo de Vida Evolutiva Dialética Teleologia 
Elementos Desenvolvimento Evolução Darwiniana Teoria do conflito Definição de metas e 

  Ontogênese Genética Mendeliana Materialiamo dialético planejamento 

  Metamorfose Saltacionismo Pluralismo Funcionalismo 

  Modelos de Estágios   Equilíbrio Pontual Ação coletiva Construção Social 

  e Ciclos     Interação simbólica 

Pioneiros Comte (1798-1857) Lamarck (1744-1829) Hegel (1770-1831) Mead (1863-1931) 

  Spencer (1820-1903) Darwin (1809-1882) Marx (1818-1883) Weber (1864-1920) 

  Piaget (1896-1980) Mendel (1822-1884) Freud (1856-1939) Simon (1916) 

  
  Gould & Eldridge 

(1977) 
    

Metáfora-
chave 

Crescimento orgânico Sobrevivência 
competitiva 

Oposição, conflito Cooperação 
intencional 

Lógica Programa obrigatório Seleção natural entre  Forças contraditórias Visão do estado final 
  Sequência pre-

configurada 
competidores numa 
população 

Teses, antítese e 
síntese 

Construção social 
Equifinalidade 

  Adaptação      
Progressão 
de eventos 

Sequência linear e 
irreversível de 
estágios pré-
definidos, como 
decorrência de 
potenciais imanentes 
presentes no início. 

Sequência de variação 
- seleção - retenção 
recorrente, cumulativa 
e probabilística 

Sequência recorrente e 
descontínua de 
confrontação, conflito 
e síntese entre valores 
e eventos 
contraditórios 

Sequência recorrente 
e descontínua de 
definição de metas, 
implementação e 
adaptação de meios 
para alcançar estado 
final desejado. 

Mecanismos 
geradores 

Programa/regra pre-
figurado pela 
natureza, lógica ou 
institucional. 

Escassez populacional 
Concorrência 
Comensalismo 

Conflito e confronto 
entre forças opostas, 
interesses ou classes 

Promulgação de 
meta consensual 
sobre 
cooperação/simbiose 

 

Quadro 1 - Tipos-básicos de teorias de desenvolvimento 
Fonte: VAN DE VEN; POOPLE (1995, p. 514). 

 

De acordo com a teoria do ciclo de vida, a mudança é iminente, ou seja, a 

organização se desenvolve de uma forma subjacente, por uma lógica programada ou código 

que regulamenta o processo de mudança e movimentos da organização a partir de um 

determinado ponto de partida para uma extremidade posterior que se prefigura no estado 

atual. Progressivamente a organização se torna madura e diferenciada. O ambiente externo 

pode influenciar a mudança da organização, mas a mudança sempre será intercedida pela 

lógica iminente, regras ou programas que regem o desenvolvimento organizacional (VAN DE 

VEN; POOPLE, 1995). 

Ainda de acordo com os mesmos autores, a teoria do ciclo de vida estabelece que a 

progressão dos eventos de mudança organizacional segue-se numa única sequência de etapas 

ou fases e que essas são cumulativas, ou seja, as características adquiridas em estágios 

anteriores são mantidas em fases posteriores, e ainda são conjuntivas, as etapas estão 

relacionadas de tal forma que elas derivam de um processo comum subjacente. Cada estágio 

de desenvolvimento é visto como um precursor necessário às fases seguintes. Por ser o foco 
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deste estudo, deu-se ênfase à teoria do ciclo de vida, que segundo Van de Ven e Poople 

(1995), é, talvez, a explicação mais comum para o desenvolvimento organizacional.  

 

2.2 CICLO DE VIDA ORGANIZACIONAL 

 

As empresas, assim como os seres humanos, passam por processos de crescimento e 

desenvolvimento. Diversos autores concordam com a idéia de que as empresas transpõem 

períodos e situações previsíveis ao longo do seu crescimento e desenvolvimento. Esta área de 

conhecimento é denominada de ciclo de vida organizacional. 

Estudar o ciclo de vida organizacional implica estudar fenômenos que influenciam o 

desenvolvimento das organizações, estudar as características de estratégias, processos e 

estruturas em cada uma das suas etapas. Para Oliveira e Escrivão Filho (2009, p. 160), “a 

teoria do ciclo de vida organizacional analisa os fenômenos relacionados às mudanças das 

características das organizações ao longo do tempo e das suas capacidades de adaptação ao 

ambiente”.  

Segundo Lester, Parnell e Carraher (2003), estudos anteriores como os de Tichy 

(1980), Mintzberg (1989), Kimberly e Miles (1980), associam conceitos de um ciclo de vida 

biológico a um ciclo de vida organizacional, ou seja, as organizações nascem, crescem e 

morrem. Segundo os autores, a noção teórica do ciclo de vida é claramente determinista, uma 

perspectiva de que as organizações passam inexoravelmente de uma fase para outra ao longo 

do tempo. Argumentam ainda que vários pesquisadores, entre os quais eles se incluem, têm 

questionado esta perspectiva determinista, afirmando que o ciclo de vida vai além da 

interpretação do ambiente organizacional pela alta administração. A maioria das empresas não 

passa inexoravelmente de um estágio de desenvolvimento para outro, no sentido tradicional 

biológico. 

Adizes (2002) afirma que as organizações, ao ingressarem numa nova fase do seu 

desenvolvimento, enfrentam problemas usuais de transição, embates e as dificuldades normais 

que existem em cada estágio do ciclo de vida organizacional. Adizes (2002, p. 2) cita que:  

 

[...] o crescimento e o envelhecimento das organizações manifestam-se 
primordialmente na inter-relação de dois fatores: flexibilidade e “controlabilidade”. 
As organizações quando jovens são bastante flexíveis, mas nem sempre são 
controláveis. À medida em que as organizações envelhecem, essa relação se altera. 
A controlabilidade aumenta e a flexibilidade diminui.  

 

Adizes (2002, p. 2) ainda adverte que “tamanho e tempo não são causas de 
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crescimento e envelhecimento”. Empresas grandes, com uma longa tradição, não são 

necessariamente velhas; e empresas pequenas sem tradição alguma, não são necessariamente 

jovens. Ser uma empresa jovem significa ter capacidade de mudar, ser flexível, ainda que seja 

um pouco imprevisível devido ao baixo nível de controle. Ser uma empresa velha é ter 

comportamento controlável, porém, inflexível, com resistência a mudanças.  

Para Adizes (2002), o ideal é uma organização ser ao mesmo tempo flexível e 

controlável, ou seja, ter as vantagens da juventude e da maturidade, da flexibilidade e da 

controlabilidade. Esse estágio ele denomina de plenitude, que é quando uma organização pode 

mudar sua direção e controlar o que quer fazer.  

Hanks (1990) registrou o valor de um modelo de ciclo de vida para os dirigentes de 

empresas em crescimento ao afirmar que o modelo poderia ser um mapa para identificar as 

transições organizacionais críticas, bem como as armadilhas que a organização deve evitar 

para crescer em tamanho e complexidade. O autor afirma também que um modelo de ciclo de 

vida pode fornecer um calendário para a adição de níveis de gestão, formalização de 

procedimentos e sistemas organizacionais e a revisão de prioridades organizacionais. 

Na literatura verificam-se percepções distintas sobre as fases ou estágios do ciclo de 

vida organizacional. Diversos modelos de ciclo de vida organizacional são encontrados na 

literatura e estes divergem quanto às denominações das fases, suas características e 

quantidade de estágios. 

 

2.2.1 Modelos de ciclos de vida organizacional 

 

Em 1983, Quinn e Cameron estudaram os modelos de ciclos de vida organizacional 

propostos pela literatura. Listaram nove modelos e constataram que cada um deles identifica 

certas características que tipificam as organizações em diferentes estágios de 

desenvolvimento. Os autores desenvolveram um modelo integrando cada um dos nove 

modelos apresentados. 

Ao longo do tempo, novos modelos foram desenvolvidos, testados e apresentados 

pela literatura. Levie e Hay (1999) realizaram estudo sobre modelos de ciclo de vida e 

identificaram 63 modelos com as respectivas fontes originais. Identificaram quatro modelos-

fonte: Christensen e Scott (1964), Lippett e Schmidt (1967); Greiner (1972) e Rhenman 

(1973). A síntese de cada um desses modelos-fonte encontra-se descrita no Quadro 2. 

 

 



28 
 

Autor Características 

Christensen e Scott 
(1964) 

São três os estágios preconizados pelo modelo: 1) estrutura informal, produto único, 
controle pessoal e recompensas paternalísticas; 2) especialização funcional, 
procedimentos institucionalizados e avaliação de desempenho impessoal; e 3) múltiplas 
linhas de produtos, mercados diversificados, estrutura divisionalizada. O 
questionamento a esta abordagem está na generalização a partir de um número restrito 
de exemplos, tirados de um determinado contexto, assumindo sua validade para toda e 
qualquer situação. 

Lippett e Schmidt 
(1967) 

Geraram um dos primeiros modelos de ciclo de vida para o setor privado, tendo por base 
a analogia com organismos vivos, contemplando os seguintes estágios: 1) nascimento, 
onde a preocupação é se tornar viável; 2) juventude, quando se busca a estabilidade e 
desenvolver uma reputação no mercado; e 3) maturidade, cuja ênfase é a adaptabilidade, 
ao mesmo tempo em que os domínios continuam a se expandir. 

Greiner (1972) 

Teoriza que as organizações se desenvolvem em ciclos alternados de evolução e 
revolução cujas transições são marcadas por crises. Após uma crise, a organização 
passaria por um período de crescimento contínuo, as práticas gerenciais teriam apenas 
pequenos ajustes, sem alterar o padrão geral da gestão, mantendo o crescimento até que 
algum novo evento externo ou interno provoque outra ruptura. Nos períodos de 
revolução, as práticas gerenciais sofreriam grandes modificações para se ajustarem às 
novas características organizacionais. Aquelas companhias que insistissem nas práticas 
antigas estariam condenadas à estagnação ou declínio.  

Rhenman (1973) 

Embora não integralmente defensor da metáfora do organismo vivo para o 
desenvolvimento da organização, entendia o fenômeno como um processo de 
aprendizagem em que os padrões similares de organizações seriam o produto de 
condições ambientais similares. Esta abordagem se aproxima mais das perspectivas 
evolutivas nos estudos mais recentes de desenvolvimento organizacional. 

Quadro 2 - Modelos-fonte de ciclo de vida organizacional 
Fonte: adaptado de Necyk, Souza e Frezatti (2007). 

 

Levie e Hay (1999) destacam, que a partir desses modelos-fonte, estudos 

multiplicaram os modelos teóricos. No entanto, identificaram premissas comuns a todos os 

modelos de ciclo de vida, quais sejam: é possível identificar estágios organizacionais 

distintos; os estágios ocorrem em uma determinada sequência, e que esta é comum às 

organizações no escopo de cada modelo. Segundo os autores, essas premissas estão baseadas 

na analogia do desenvolvimento dos organismos vivos. 

Necyk, Souza e Frezatti (2007, p. 4) consideram uma importante contribuição de 

Levie e Hay (1999), ao traçarem as referências dos modelos de ciclo de vida a modelos 

anteriores, permitindo “montar uma linhagem de modelos e determinar as fontes originais dos 

modelos existentes”. 

A literatura apresenta algumas formas diferenciadas de ciclo de vida das 

organizações. No Quadro 3 apresentam-se alguns modelos de ciclo de vida organizacional e 

seus estágios, abordados por pesquisadores, tais como: Borinelli (1998); Lucena (2003); 

Frohlich (2005); Novello (2006); Necyk, Souza e Frezatti (2007); Silva (2008); Oliveira e 

Escrivão Filho (2009); e  Frezatti et al. (2009). 
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Modelo/Autores Período Estágios/Fases 

Quinn e Cameron  1983 
Quatro estágios: Estágio empresarial, Estágio de coletividade 
Estágio de formalização e controle, Estagio de elaboração e 
adaptação da estrutura. 

Churchill e Lewis 1983 Cinco estágios: Existência, Sobrevivência, Sucesso, Decolagem 
e Maturidade. 

Miller e Friesen 1984 Cinco estágios: Nascimento, Crescimento, Maturidade, 
Rejuvenescimento e Declínio. 

Scott e Bruce 1987 Cinco estágios: Início, Sobrevivência, Crescimento, Expansão e 
Maturidade. 

Luiz Kaufmann 1990 Quatro estágios: Nascimento, Crescimento, Maturação e 
Institucionalização e Renovação. 

Adizes 1993 
Nove estágios: Namoro, infância, Toca-toca, Adolescência, 
Plenitude, Estabilidade, Aristocracia, Burocracia incipiente, 
Burocracia e morte. 

Mount, Zinger e Forsyth 1993 

Cinco estágios: Empresa operada pelo dono, Transição para 
uma empresa administrada pelo dono, Empresa administrada 
pelo dono, Transição para uma empresa profissional e 
Administração profissional.  

Macedo  1993 Cinco estágios: Crescimento pela criatividade, pela direção, 
pela delegação, pela coordenação e pela cooperação. 

Larry E. Greiner 1998 Cinco estágios: Criatividade, Orientação, Delegação, 
Coordenação e Colaboração. 

Reynolds, Storey e Westthead 1994 Três estágios: Concepção, Gestação e nascimento, Infância e 
Crescimento. 

Antônio Carlos F. Marques 1994 
Nove estágios: Estágio conceitual, organizativo, produtivo, 
caçador, administrativo, normativo, participativo, adaptativo e 
inovativo. 

Gersick et al. 1997 Três estágios: Inicial, Expansão/Formalização e Maturidade. 

Moreira 1999 
Seis estágios: O dono, O dono e seus assessores, O dono, seus 
assessores e uma estrutura, Estrutura, Vocação dos negócios e 
Desestruturação da organização. 

Lester, Parnell e Carraher  2003 Cinco estágios: Nascimento, Crescimento, Maturidade, 
Rejuvenescimento e Declínio. 

Quadro 3 - Modelos de ciclo de vida organizacional 
Fonte: elaborado pela autora com base nas obras pesquisadas. 

 

Cada um dos modelos listados no Quadro 3 tem características e abordagens 

específicas. A título de exemplo, são descritas algumas dessas características e abordagens de 

modelos escolhidos aleatoriamente. Essa descrição culmina com uma seção específica sobre o 

modelo de Lester, Parnell e Carraher (2003), por ser o modelo utilizado na consecução dos 

objetivos dessa pesquisa.  

No modelo de ciclo de vida organizacional proposto por Quinn e Cameron (1983) 

são consideradas as características de evolução das empresas e os estilos de gestão de cada 

período. Em seus estudos sobre a eficácia da gestão das organizações, os autores identificaram 

que as decisões são pautadas em três dimensões: foco interno versus foco externo; 

flexibilidade versus controle; e ações meio para se atingir os objetivos fins da empresa. Para 
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desenvolver o modelo, Quinn e Cameron (1983) realizaram um estudo sobre diferentes 

modelos de ciclo de vida propostos por diversos pesquisadores (DOWNS, 1967; LIPPITT, 

1967; SCOTT, 1971; GREINER, 1972; TORBERT, 1974; LYDEN, 1975; KATZ e KAHN, 

1979; ADIZES, 1979; e KIMBERLY, 1979) e concluíram que a evolução dos estágios do 

ciclo de vida, em todos esses modelos, ocorre de maneira similar. 

O modelo de ciclo de vida organizacional desenvolvido por Quinn e Cameron (1983) 

tem quatro estágios distintos: estágio empresarial, estágio de coletividade, estágio de 

formalização e controle, e estágio de elaboração e adaptação da estrutura. Os autores 

consideram importante utilizar estilos de gestão que combinem com o estágio de 

desenvolvimento da organização. Segundo eles, durante a evolução do ciclo de vida 

organizacional, diferentes critérios de eficácia acompanham as atividades e as mudanças 

comuns do desenvolvimento das organizações.  

Churchill e Lewis (1983) desenvolveram um modelo que visava categorizar os 

problemas e os padrões de crescimento das pequenas empresas de forma sistemática. Para os 

autores, as pequenas empresas, apesar de variarem em tamanho e capacidade de crescimento, 

vivenciam problemas semelhantes em cada fase de seu desenvolvimento. Esses pontos de 

similaridade os levaram a criar um modelo baseado no que consideraram uma estrutura 

organizacional relevante para pequenas empresas, além da combinação de resultados de 

experiências anteriores com uma revisão bibliográfica e pesquisa de campo.  

O modelo de Churchill e Lewis (1983) contempla cinco estágios: existência, 

sobrevivência, sucesso, decolagem e maturidade. Cada estágio é caracterizado pelos seguintes 

elementos: tamanho, diversidade e complexidade. Eles são descritos por cinco fatores de 

gestão: estilo gerencial, estrutura organizacional, a extensão dos sistemas formais, os 

principais objetivos estratégicos, e do envolvimento dos proprietários no negócio. 

Miller e Friesen (1984) estabeleceram uma tipologia com a possibilidade de prever 

as mais diversas características ambientais e organizacionais nos mais distintos estágios de 

desenvolvimento. O modelo proposto pelos autores apresenta cinco estágios: nascimento, 

crescimento, maturidade, rejuvenescimento e declínio. Num estudo longitudinal, os autores 

evidenciaram a sequência evolutiva entre os estágios do ciclo de vida, buscando explicar a 

complexa tarefa administrativa das organizações à medida que progridem. Concluíram que os 

problemas organizacionais são resolvidos com soluções estruturais, de estilo de decisão e de 

estratégias complexas. 

Outra constatação de Miller e Friesen (1984) é que a sequência dos estágios ou das 

fases do ciclo de vida das organizações não segue exatamente os modelos encontrados na 
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literatura.  Segundo os autores, não existe uma sequência única, definitiva e irreversível, ou 

seja, a progressão nas fases do ciclo de vida não seria determinística. Argumentam ainda, que 

a idade de uma organização, por si só, não traz complexidade ambiental ou administrativa, e 

que, portanto, não é fator determinante para mudanças de estágio do ciclo de vida.   

Adizes (2002) considera que toda organização nasce, cresce, envelhece e morre. 

Desenvolve um modelo de ciclo de vida organizacional com dez estágios: namoro, infância, 

toca-toca, adolescência, plenitude, estabilidade, aristocracia, burocracia incipiente, burocracia 

e morte. Cada fase, exceto a morte, termina com uma crise, que pode fazer com que a empresa 

retorne à fase anterior, ou então, a leve para a fase seguinte de seu ciclo de vida. O autor 

considera os seguintes elementos em seu modelo: idade, tamanho, problemas normais, 

problemas transacionais, forma estrutural, formalização de políticas e procedimentos, tipos de 

liderança, profundidade gerencial, diversidade e complexidade. 

Greiner (1998) enfatiza como a estrutura da organização pode influenciar a estratégia 

corporativa e ressalta que conhecer a história da organização permite moldar o seu 

crescimento futuro. Aborda cinco dimensões fundamentais como essenciais para a construção 

de um modelo de desenvolvimento da organização: idade da organização, tamanho da 

organização, estágios de evolução, fases da revolução e taxa de crescimento da indústria. O 

autor apresenta um modelo de cinco fases de crescimento das organizações: criatividade, 

orientação, delegação, coordenação e colaboração. Afirma que cada fase é tanto um efeito da 

fase anterior, como uma causa para a próxima fase. Cada fase é uma transição procedente de 

um problema organizacional, denominada pelo autor de revolução. Segundo ele, somente 

quando essa revolução é solucionada é que a organização avança para a fase posterior e mais 

avançada. 

Dentre os modelos de ciclo de vida encontrados na literatura optou-se pelo modelo 

de Lester, Parnell e Carraher (2003) para a realização dessa pesquisa, por apresentar 

características que mais se aproximam dos objetivos desse estudo. Na seção seguinte discorre-

se sobre o modelo de ciclo de vida organizacional escolhido. 

 

2.2.2 Modelo de ciclo de vida de Lester, Parnell e Carraher (2003) 

 

O estudo de Lester, Parnell e Carraher (2003) objetivou propor um modelo de ciclo 

de vida de cinco fases e testá-lo empiricamente. Os autores desenvolveram uma escala para 

classificar as organizações e analisar as relações entre o ciclo de vida organizacional, 

estratégia competitiva e desempenho. 
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O modelo de cinco estágios proposto no estudo de Lester, Parnell e Carraher (2003) 

está baseado no trabalho de Miller e Friesen (1984). O trabalho desenvolvido por Miller e 

Friesen (1984) é um modelo que apresenta profundidade conceitual e está embasado em 

diversos testes empíricos realizados, o que o leva a ser um modelo reconhecido e utilizado 

como base para novos estudos empíricos, dentre eles os que o relacionam com a contabilidade 

gerencial. 

Lester, Parnell e Carraher (2003) apontam as diferenças de seu modelo para os 

demais modelos existentes e que também abordam cinco fases. Não é destinado somente a 

empresas de pequeno porte (CHURCHILL e LEWIS, 1983; SCOTT e BRUCE, 1987) e nem 

é concebido apenas para organizações maiores (HANKS, et al., 1993; MILLER e FRIESEN, 

1984; SMITH et al., 1985). Segundo Lester, Parnell e Carraher (2003), o modelo proposto é 

relevante para todas as organizações, pois incorpora as melhores características de vários 

modelos de liderança. 

O modelo proposto por Lester, Parnell e Carraher (2003) reconhece a fase do 

declínio das organizações, fato que é, conforme os autores, a segunda razão para justificar a 

importância do seu modelo. Nesse sentido, citam novamente o estudo de Miller e Friesen 

(1984), que apontou diferenças claramente identificáveis na situação, na estratégia e nas 

características estruturais entre as cinco fases, como em empresas que experimentaram 

períodos de declínio sem sair do negócio (FORD; MACY’S; VOLKSWAGENWERK), 

contradizendo os pesquisadores que omitem a fase de declínio. 

O ponto fraco do modelo proposto por Lester, Parnell e Carraher (2003), apontado 

pelos próprios autores, é que ele não consegue capturar as várias subfases das pequenas 

empresas como em outros modelos, colocando-as em uma das duas primeiras fases: existência 

ou sobrevivência.  

Segundo Lester, Parnell e Carraher (2003) quase todos os modelos de ciclo de vida 

utilizam alguma medida do contexto organizacional, uma situação ou orientação estratégica, 

processo de tomada de decisões ou ainda características estruturais para descrever cada 

estágio de desenvolvimento. 

Ao estudar os estágios de ciclo de vida organizacional, Lester, Parnell e Carraher 

(2003)  levaram em conta quatro elementos organizacionais: tamanho da empresa, estrutura 

organizacional, processamento de informações e tomada de decisão. As cinco fases do 

modelo e suas características constam no Quadro 4. 
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Estágios Características 

1 - Existência 
(Nascimento) 

Fase que marca o início do desenvolvimento organizacional. Também conhecida como 
fase de nascimento. O foco é identificar a viabilidade dos negócios. A tomada de 
decisão é centralizada e está nas mãos de poucas pessoas ou uma só.  O ambiente 
organizacional é criado e ordenado pela própria organização. 

2 - Sobrevivência 
(Crescimento) 

Nesse estágio as empresas buscam o crescimento, desenvolvem algumas formalizações 
estruturais e estabelecem suas competências. Objetivos e metas são estabelecidos 
buscando gerar receita suficiente para continuar suas operações, financiar o crescimento 
e manter-se competitivas. Nesse estágio, algumas organizações crescem e prosperam, 
permitindo entrar na terceira fase (sucesso), e outras não conseguem continuidade 
operacional. 

3 - Sucesso 
(Maturidade) 

Nesse estágio a estrutura organizacional é formalizada e burocrática. As descrições de 
funções, políticas e procedimentos, bem como as relações de subordinação hierárquica 
se tornam mais formais. As organizações nesse estágio, como já passaram pelo estágio 
de  nascimento e crescimento, podem tanto proteger o que conquistaram como partir 
para novos mercados. A alta administração se concentra no planejamento estratégico, 
delegando as operações diárias aos gerentes de nível médio. 

4 - Renovação 
(Rejuvenescimento) 

No estágio de renovação, as organizações desejam voltar num período em que a 
colaboração e o trabalho de equipe fomentavam a inovação e a criatividade. A estrutura 
matricial é bastante utilizada e o processo de tomada de decisão é descentralizado. As 
necessidades dos clientes são colocadas acima dos sócios. 

5 - Declínio 

Embora o ciclo de vida de uma organização possa se encerrar em qualquer um dos 
estágios apresentados, a fase do declínio pode iniciar sua morte. O estágio do declínio é 
caracterizado pela decadência política de poder. Os sócios estão mais preocupados com 
os objetivos pessoais do que com os objetivos organizacionais. O controle e a decisão 
voltam a ser centralizados. Para algumas organizações, a incapacidade de atender às 
demandas externas em uma fase anterior, levou-as à fase de declínio, com prejuízos e 
perdas de mercado. 

Quadro 4 - Estágios do ciclo de vida do modelo Lester, Parnell e Carraher (2003)  
Fonte: elaborado pela autora com base em Lester, Parnell e Carraher (2003) e em Frezatti et al. (2009).  

 

Da pesquisa realizada com 242 gestores de indústrias do sudeste dos Estados Unidos 

e da análise da relação entre ciclo de vida organizacional e a estratégia competitiva das 

empresas, os autores concluíram:  

a) as organizações na fase de existência ou nascimento eram pequenas, com 

estrutura simples e informal e dependente do fundador. Não mostraram 

preferência por nenhuma estratégia; 

b) a maior parte das organizações estava nos estágios intermediários: 

sobrevivência e renovação. Possuíam vários proprietários com alguma 

especialização, possuíam sistemas de informação para monitorar o desempenho 

e auxiliar na tomada de decisão; 

c) as empresas na fase de renovação tinham estrutura divisional, o processamento 

das informações era complexo;  

d) as empresas na fase de sucesso eram maiores do que seus concorrentes, 

possuíam estrutura formal e funcional e sofisticados sistemas de processamento 
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de informações; 

e) as grandes organizações relataram possuir maior capacidade de processamento 

das informações do que as mais novas e menores; 

f) as pequenas e novas organizações dependiam fortemente do fundador, enquanto 

que empresas maiores e mais antigas tinham o poder descentralizado; 

Os autores partiram do princípio que o ciclo de vida influencia a escolha da 

estratégia e que as empresas de sucesso, que fizeram parte da pesquisa, estavam em 

determinadas fases do ciclo de vida por causa das estratégias que adotaram. Sendo assim, 

concluíram que a estratégia atual e o desempenho podem ser vistos como elementos-chave do 

ciclo de vida da organização. 

Diferentemente de Lester, Parnell e Carraher (2003), que relacionaram os estágios de 

ciclo de vida organizacional com elementos de estratégia competitiva das empresas, pretende-

se nesse estudo, relacionar os atributos da contabilidade gerencial com as características 

organizacionais de cada fase do ciclo de vida organizacional do modelo por eles proposto. 

Para tanto, faz-se a seguir uma contextualização da contabilidade gerencial. 

 

2.3 CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

Na busca da identificação da origem da contabilidade gerencial, Ricardino (2005, p. 

149) elenca três fases da teoria mais recente, indicando o início da contabilidade gerencial na 

Inglaterra no século XIII. Na primeira delas, a contabilidade gerencial “era tida como sendo 

derivada da contabilidade financeira e datava de período posterior à II Guerra Mundial”. A 

segunda fase identificada,  que a contabilidade gerencial nasceu com a Revolução Industrial, 

nos Estados Unidos, em 1812, quando as empresas sentiram a necessidade de avaliar custos e 

despesas. Na terceira fase mencionada pelo autor, a “contabilidade gerencial já era conhecida 

e utilizada na Inglaterra manorial, em datas que remetem ao século XIII”.  

Johnson e Kaplan (1993, p. 10) afirmam que, “em 1925, possivelmente todas as 

práticas de contabilidade gerencial, hoje usadas já haviam sido desenvolvidas”. Tal afirmação, 

de certa forma, corrobora com a indicação de início da contabilidade gerencial identificada 

por Ricardino (2005), no entanto, este indica período anterior. 

Segundo Ricardino (2005), ocorreram, ao longo do tempo, alterações e não marcos 

iniciais da contabilidade gerencial. Ele afirma que a contabilidade, desde sua origem, sempre 

teve por objetivo prover seus usuários de informações para gerenciamento das atividades, e 

que as alterações ocorridas ao longo do tempo, vieram para aperfeiçoar as técnicas de gestão. 
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Johnson e Kaplan (1993) levantam dúvidas sobre a falta de informações gerenciais 

nos relatórios contábeis disponibilizados aos investidores no século XX, indagando sobre os 

motivos que levaram os profissionais contábeis da época a não utilizar, de forma proposital, 

tais informações. Ricardino (2005, p. 231) entende que em épocas passadas, “os contadores 

não tiveram a intenção de deixar de fornecer informações, mas sim foram compelidos a fazê-

lo, em face das limitações dos meios de escrituração contábil disponíveis [...]”.  

A contextualização da contabilidade gerencial inclui sua definição, entender as 

críticas e os estágios evolutivos, bem como, compreender suas características qualitativas e 

atributos. 

 

2.3.1 Definição de contabilidade gerencial 

 

Segundo Iudícibus (1995, p. 21), “a contabilidade gerencial, num sentido mais 

profundo, está voltada única e exclusivamente para a administração da empresa, procurando 

suprir informações que se encaixem de maneira válida e efetiva no modelo decisório do 

administrador”. 

A Federação Internacional de Contadores (International Federation of Accountants – 

IFAC), por meio do pronunciamento International Management Accounting Practice 1 

(IMAP, 1998), define a contabilidade gerencial como sendo o processo de identificação, 

mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação de informações 

(financeiras e operacionais) utilizadas pela administração para planejar, avaliar e controlar 

internamente uma organização e avaliar o uso de seus recursos, bem como contabilizá-los. 

Para Anthony (1976, p. 212), “a contabilidade gerencial é a contabilidade útil à 

administração na operação da empresa”. Aponta que uma diferença fundamental entre a 

contabilidade gerencial e a contabilidade financeira é que a primeira não tem que ser regida 

pelos princípios fundamentais de contabilidade, tão importantes na última. Contudo, afirma 

que tanto para a contabilidade gerencial quanto para a financeira, valem os mesmos critérios 

de utilidade, objetividade e exeqüibilidade, podendo, no entanto, tais critérios levarem “a 

princípios diferentes nos dois tipos de contabilidade”.  

Para explicar as diferenças entre a contabilidade financeira e a contabilidade 

gerencial, Ricardino (2005, p, 234) apresenta algumas comparações e ressalta que “a única 

restrição da contabilidade gerencial é não ter restrições”. Essas comparações podem ser 

visualizadas no Quadro 5.  
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Áreas de comparação Contabilidade financeira Contabilidade gerencial 
Usuários das informações Pessoas e organizações fora da 

empresa 
Vários níveis internos de gestores 

Tipos de sistemas contábeis Sistema de dupla entrada Não restrita aos sistemas de dupla 
entrada; qualquer outro sistema 

Diretrizes restritivas Aderência aos princípios 
fundamentais de contabilidade 

Sem diretrizes ou restrições; somente 
os critérios convenientes aos usuários 

Unidades de mensuração Padrão monetário do país Qualquer unidade física ou padrão 
monetário 

Foco das análises A entidade como um todo Todo e qualquer setor da entidade 
Frequência das informações Periódica e em bases regulares Quando necessário 
Grau de confiabilidade Atrelada aos padrões contábeis, à 

idoneidade da administração e à 
competência dos auditores 

Subjetivo para efeito de planejamento, 
porém usa informações objetivas 
quando envolve circunstâncias 
relevantes 

Natureza temporal Contabilizando em bases históricas Não se restringe a fatores temporais 
Confidencialidade Nenhuma A princípio, total 
Conceitos pessoais Não é, a princípio, a principal 

consideração na definição, projeção e 
uso da informação 

A opinião dos funcionários 
frequentemente pesa na definição, 
projeção e uso da informação 

Quadro 5 - Comparativo entre contabilidade financeira e gerencial 
Fonte: Ricardino (2005, p. 235).  

 

Ricardino (2005, p. 240) lembra que, mesmo que haja poucas semelhanças e muitas 

diferenças entre a contabilidade financeira e a gerencial, “em suas origens, a contabilidade 

tinha por função registrar os eventos comerciais dos senhores manoriais e, posteriormente, 

dos mercadores venezianos com seus clientes e fornecedores, situados em outras cidades”. O 

formato da contabilidade não era o que mais importava e sim sua função informativa de 

registrar as transações efetuadas e, nesse sentido, possuía características fundamentalmente 

gerenciais.  

A contabilidade gerencial, segundo Atkinson et al. (2000), possui quatro funções 

organizacionais: a) o controle operacional, fornecendo informações (feedback) sobre a 

eficiência e a qualidade das tarefas executadas; b) custeio do produto e do cliente, 

mensurando os custos dos recursos para se produzir, vender e entregar um produto ou serviço 

aos clientes; c) controle administrativo, fornecendo informações sobre o desempenho de 

gerentes e de unidades operacionais; e d) controle estratégico, fornecendo informações sobre 

o desempenho financeiro e competitivo de longo prazo, condições de mercado, preferências 

dos clientes e inovações tecnológicas.   

Segundo Horngren, Sundem e Stratton (2004, p.300), “o sistema de controle 

gerencial é uma integração lógica das técnicas para reunir e usar as informações a fim de 

tomar decisões de planejamento e controle, motivar o comportamento de empregados e 

avaliar o desempenho”. Apontam ainda os objetivos de um sistema de controle gerencial: 
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comunicar claramente os objetivos da organização; assegurar que os gestores e os empregados 

entendam as ações específicas exigidas deles para alcançar os objetivos organizacionais; 

comunicar os resultados das ações a toda organização; assegurar que os gestores possam 

adaptar-se às mudanças no ambiente. 

Anthony (1976, p. 273) afirma que “a contabilidade gerencial está intimamente 

associada com o processo chamado controle gerencial”, que é o processo de assegurar que os 

recursos sejam obtidos e aplicados efetiva e eficientemente na realização dos objetivos de 

uma organização. O autor divide o processo em três partes: planejamento, operação, e 

apuração e análise do desempenho.  

Segundo Aguiar, Pace e Frezatti (2009), “controle é o processo de acompanhar as 

atividades de uma empresa, de modo a garantir que elas estejam consistentes com os planos e 

que os objetivos sejam alcançados”. As atividades do controle gerencial são apontadas por 

Anthony e Govindarajan (2006, p. 34) como segue:  

 
1. Planejar o que a organização deve fazer; 2. Coordenar as atividades de várias 
partes da organização; 3. Comunicar a informação; 4. Avaliar a informação; 5. 
Decidir se deve ser tomada uma decisão, ou que decisão tomar; e 6. Influenciar as 
pessoas para que alterem seu comportamento.  

 

Barros (2008) ressalta que a contabilidade gerencial é um dos instrumentos mais 

poderosos para subsidiar a administração de uma empresa. Seus relatórios abrangem os 

diferentes níveis hierárquicos e funcionam como ferramentas indispensáveis nas tomadas de 

decisões, causando forte influência no processo de planejamento estratégico empresarial e no 

orçamento. Os sistemas de contabilidade gerencial da organização podem e devem ser 

projetados em apoio às operações e estratégias da organização e servem como um elo de 

comunicação vital e bidirecional entre gerentes seniores e subordinados (JOHNSON; 

KAPLAN, 1993). 

A contabilidade gerencial tem papel primordial no processo de tomada de decisão 

das empresas, no entanto, alguns autores criticam sua atuação e participação dentro das 

organizações.  

 

2.3.2 Críticas à contabilidade gerencial 

 

Numa crítica aos sistemas de contabilidade gerencial, Johnson e Kaplan (1993) 

ressaltam sua decadência, afirmando que o propósito original desses sistemas, que era 

propiciar informações para facilitar o controle de custos e medida do desempenho nas 



38 
 

organizações, se transformou em simplesmente compilar custos para demonstrativos 

financeiros periódicos.  

Nas últimas duas décadas, a contabilidade gerencial tem recebido críticas acentuadas 

quanto à validade de suas práticas, quando analisadas em relação às características do atual 

ambiente operacional das empresas. Souza, Lisboa e Rocha (2003, p. 41) resumem essas 

críticas no sentido de que “as condições operacionais das empresas sofreram mudanças 

significativas, e a contabilidade gerencial, por sua vez, continua a utilizar práticas que eram 

úteis para um ambiente totalmente diferente do atual”. Sendo assim, pouco a contabilidade 

gerencial estaria contribuindo nas tomadas de decisões. 

Barros (2008) destaca que a contabilidade gerencial tem sofrido mudanças nas 

últimas décadas, “tanto qualitativa como quantitativa, que a tem convertido na protagonista e 

uma das principais ferramentas da gestão empresarial”. O autor complementa afirmando que 

atualmente, ter uma estratégia de desenvolvimento implica não somente conhecer a natureza 

de um negócio; é também utilizar a informação que seja adequada para a tomada de decisões. 

As técnicas de contabilidade gerencial utilizadas 10 ou 20 anos atrás podem não ser 

mais adequadas ou satisfatórias para muitas organizações atualmente. Da mesma forma que 

“as organizações amadurecem e os ambientes mudam, os gestores devem expandir e refinar 

suas ferramentas de controle gerencial” (HORNGREN; SUNDEM; STRATTON, 2004, 

p.319). 

Segundo Horngren, Sundem e Stratton (2004, p. 19), três fatores principais estão 

causando mudanças na contabilidade gerencial de hoje: “1. Mudança de uma economia 

baseada em manufatura para uma baseada em serviços; 2. Aumento da competição global; 3. 

Avanços em tecnologia, incluindo o e-commerce”.  

Ching (2006) cita que o uso das novas tecnologias da informação e das 

comunicações na gestão dos negócios tem provocado contínua renovação das práticas 

contábeis. A contabilidade gerencial vem rompendo os limites dos modelos clássicos de 

custos ao identificar a dinâmica dos direcionadores das atividades necessárias para a produção 

dos bens e serviços.  

Quanto maior a complexidade do ambiente empresarial, maiores são as necessidades 

e exigências de gerenciamento, ou seja, o processo de geração de informações gerenciais 

precisa estar apto a atender as demandas informacionais que viabilizem, para a empresa, a 

manutenção da competitividade no novo ambiente (SOUZA; LISBOA; ROCHA, 2003). 

De acordo com Horngren, Sundem e Stratton (2004, p. 319), as mudanças no 

ambiente implicam em novas metas e objetivos das organizações. “Metas diferentes criam 
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ações diferentes e alvos relacionados, bem como níveis de referência diferentes para a 

avaliação de desempenho”. Dessa forma, o sistema de controle gerencial também deve 

evoluir, ou a organização pode ter problemas na gestão de seus recursos. 

Johnson e Kaplan (1993, p. 225) advertem que “sistemas de contabilidade gerencial, 

por si só, não levarão a organização ao fracasso. Tampouco sistemas de contabilidade 

gerencial excelentes irão assegurar seu sucesso”. Mas eles contribuem para o declínio ou 

sobrevivência das organizações.   

No mesmo sentido, Ching (2006, p. 10-11), ao questionar quais são as conseqüências 

dessas tendências e da competição globalizada para a contabilidade, afirma que “é muito 

difícil que uma empresa passe a outro patamar se ela planeja e controla suas operações e 

negócios, bem como toma decisões com base em informações contábeis gerenciais 

inadequadas, que não atendem às necessidades dos seus executivos”. O autor ressalta que, 

seguramente um sistema contábil gerencial deficiente pode prejudicar os esforços dos seus 

executivos no sentido de torná-la eficiente e competitiva. 

Atkinson et al. (2000, p. 36) afirmam que “a informação gerencial contábil é uma das 

fontes informacionais primárias para a tomada de decisão e controle nas empresas”. Para que 

a contabilidade gerencial se confirme como um sistema de mensuração e informação útil na 

tomada de decisão, necessita de constante desenvolvimento de seus instrumentos, 

contribuindo, dessa forma, para o alcance da eficácia na condução dos negócios das 

organizações. 

Necyk (2008) considera a contabilidade gerencial como um aspecto integrante da 

estrutura organizacional, e ressalta que esta deveria assumir características distintas conforme 

as necessidades de informações gerenciais de cada estágio do ciclo de vida. O autor 

complementa argumentando que à medida que a organização se desenvolve ao longo de sua 

vida, a contabilidade gerencial precisa mudar para acompanhar as novas necessidades.  

Mesmo havendo críticas a respeito do desenvolvimento da contabilidade gerencial, 

alguns órgãos têm registrado sua evolução, denominando-os de estágios evolutivos da 

contabilidade gerencial. 

 

2.3.3 Estágios evolutivos da contabilidade gerencial 

 

A International Federation of Accountants (IFAC), em março de 1998, por meio do 

pronunciamento International Management Accounting Practice 1 (IMAP, 1998), descreveu 

o campo da atividade organizacional denominado contabilidade gerencial, apresentando uma 
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estrutura conceitual, as finalidades, atribuições e parâmetros de contabilidade gerencial. 

Nesse documento, a evolução da contabilidade gerencial é apresentada na segunda 

seção e foi classificada em quatro estágios, chamados de estágios evolutivos da contabilidade 

gerencial. O primeiro estágio foi denominado como “estágio de determinação dos custos e 

controle financeiro”, no qual a ênfase é basicamente o controle. No segundo estágio, 

denominado “informação para planejamento e controle gerencial”, o foco se amplia para 

planejamento gerencial. No terceiro estágio, chamado de “redução de perdas de recursos em 

processos organizacionais”, a preocupação é com a redução de perdas no processo. E o quarto 

estágio foi denominado de “criação de valor através do uso efetivo dos recursos”. Os períodos 

e as características de cada estágio estão demonstrados no Quadro 6. 

 

Estágio Período  Foco de atuação da contabilidade gerencial 

Estágio 1 Antes de 1950 Foco na determinação de custos e controle financeiro, através do uso de 
orçamentos e tecnologias de contabilidade de custos. 

Estágio 2 1950-1965 Foco no fornecimento de informações para planejamento e controle gerencial, 
através do uso de tecnologias, tais como análise de decisão e contabilidade por 
responsabilidade. 

Estágio 3 1965-1985 Atenção na redução de desperdício dos recursos utilizados nos processos da 
empresa, através do uso da análise de processos e tecnologias de gerenciamento 
de custos 

Estágio 4 1985 até hoje Atenção na geração de valor através do uso efetivo de recursos, de tecnologias 
que examinam os direcionadores de valor para o cliente e para o acionista, e de 
inovação organizacional. 

Quadro 6 - Estágios da contabilidade gerencial segundo o IMAP 1 
Fonte: Beuren e Grande (2009, p. 4) elaborado com base no IMAP 1 (IFAC, 1998).  

 

Embora esses quatro estágios sejam reconhecíveis, o processo de mudança de um 

para outro tem sido de forma evolutiva. Cada etapa da evolução representa a adaptação a um 

novo conjunto de condições em que as organizações estão sujeitas. Cada etapa é uma 

combinação do velho com o novo, reformulando o velho para se adequar ao novo e enfrentar 

um novo conjunto de condições no ambiente atual de gerenciamento (IMAP 1). 

A contabilidade gerencial, segundo o pronunciamento IMAP 1 (1998), em seu atual 

estágio evolutivo, aborda as necessidades das organizações que operam em contextos 

dinâmicos e competitivos.  O nível de mudança ambiental enfrentado pelas organizações, no 

entanto, exige que a gestão esteja envolvida no redirecionamento dos objetivos e estratégias, 

e, portanto, promovendo mudanças contínuas de estruturas, padrões de comprometimento e 

controles. 
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2.3.4 Características qualitativas da informação contábil 

 

A informação contábil, para atingir seu papel principal, que é de influenciar o 

processo de tomada de decisão dos usuários, precisa ser considerada por estes, útil e de 

qualidade. Órgãos normativos como o International Accounting Principles Board (IASB), o 

Financial Accounting Standard Board (FASB) e o Australian Accounting Research 

Foundation (AARF) emitiram pronunciamentos tratando das características qualitativas da 

informação contábil. 

O IASB é uma entidade do setor privado, independente, criada em 1973 para estudar, 

preparar e emitir normas de padrões internacionais de contabilidade, com sede em Londres, 

Grã-Bretanha, constituída por mais de 140 entidades profissionais de todo o mundo, incluindo 

o Brasil, representada pelo Instituto Brasileiro de Contadores (IBRACON) e o Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC). O IASB, ao estabelecer conceitos subjacentes à preparação e 

apresentação das demonstrações financeiras, considera algumas características qualitativas 

como atributos que tornam a informação útil aos seus usuários. As quatro principais 

características qualitativas são: compreensibilidade, relevância, confiabilidade e 

comparabilidade (IASB, 1989). 

Recentemente no Brasil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu um 

pronunciamento conceitual básico com a estrutura conceitual para a elaboração e apresentação 

das demonstrações contábeis, relacionando as características qualitativas das demonstrações 

contábeis do país, às Normas Internacionais de Contabilidade − “Estrutura para a Preparação 

e a Apresentação das Demonstrações Contábeis” (Framework for the Preparation and 

Presentation of Financial Statements) do IASB.  

O FASB é uma entidade privada, sem fins lucrativos, cujo objetivo principal é 

desenvolver princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) nos Estados Unidos, de 

interesse do público. A missão do FASB é "estabelecer e melhorar os padrões de 

contabilidade e relatórios financeiros para a orientação e educação do público, incluindo os 

emitentes, auditores e usuários da informação financeira". As características qualitativas 

apresentadas pelo FASB são consideradas os ingredientes necessários para tornar a 

informação útil para a tomada de decisão. O FASB sugere que as principais características 

qualitativas da informação contábil são as seguintes: compreensibilidade; relevância, 

determinada pelo ‘valor preditivo’, pelo ‘valor como feedback’ e pela ‘oportunidade’ da 

informação; confiabilidade, representando uma função da ‘verificabilidade’, ‘fidelidade de 

representação’ e ‘neutralidade’ da informação; comparabilidade; e materialidade. 
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(FASB,1980) 

A AARF foi criada em 1966, com sede em Melbourne na Austrália desenvolve um 

conjunto de técnicas e atividades de pesquisa contábil. É de responsabilidade da Fundação o 

desenvolvimento de declarações conceituais e normas de contabilidade australianas. A AARF, 

por meio do Statement of Accounting Concepts 3 (SAC 3): Qualitative Characteristics of 

Financial Information, identifica os atributos, denominados características qualitativas, que as 

informações financeiras devem possuir para atender ao objetivo de ser útil aos usuários. 

Segmenta as características qualitativas da informação contábil gerencial em duas dimensões: 

“seleção da informação”, que inclui as características qualitativas da relevância, 

confiabilidade e materialidade; e “apresentação da informação”, que inclui as características 

qualitativas da comparabilidade e compreensibilidade. Apresenta ainda uma restrição para 

uma informação confiável e relevante, a tempestividade e a relação custo versus benefício. 

Segundo Aguiar, Frezatti e Rezende (2005, p.5-6), “de maneira geral, as 

características da informação contábil propostas por cada um desses órgãos normativos se 

equivalem”. As distinções relacionam-se aos graus de importância que cada grupo de usuário 

atribui a uma determinada característica qualitativa. Destacam que, “embora tratado por órgão 

normativo para o enfoque da contabilidade financeira, como estrutura, igualmente pode ser 

considerada para a contabilidade gerencial”. 

Este estudo utiliza como referência das características qualitativas da informação 

contábil gerencial a abordagem do AARF, tendo em vista que um dos objetivos é averiguar a 

relação dos atributos da contabilidade gerencial propostos por Moores e Yuen (2001) com a 

evolução das fases do ciclo de vida das empresas, e esses autores também utilizaram a 

referência do AARF. 

 

2.3.5 Atributos da contabilidade gerencial propostos por Moores e Yuen (2001) 

 

Moores e Yuen (2001) aplicaram as dimensões sugeridas pelo AARF por meio do 

SAC 3 e adaptando-as consideraram dois grupos de atributos do sistema de contabilidade 

gerencial: seleção e apresentação da informação. A seleção da informação, segundo os 

autores, inclui os elementos que se assemelham ao conteúdo ou às ferramentas utilizadas pela 

contabilidade. Sob essa dimensão, a contabilidade gerencial deve processar ou fornecer 

informações que satisfaçam os conceitos das características qualitativas de relevância e 

confiabilidade.  

A apresentação da informação assemelha-se ao formato da contabilidade. A 
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contabilidade gerencial deve apresentar a informação de tal forma que satisfaça os conceitos 

das características qualitativas de comparabilidade e compreensibilidade, realizados pelos 

níveis adequados de agregação e integração, e amplitude de alcance. Ressaltam que a 

atualidade da informação é uma das restrições sobre as informações relevantes e confiáveis. 

O AARF (SAC 3) apresenta as seguintes definições para as características 

qualitativas elencadas: 

a)  relevância - que as informações financeiras tenham qualidade para influenciar nas 

decisões dos usuários, possibilitando ajudá-los a formar predições e ou confirmar 

ou corrigir as suas avaliações passadas;   

b) confiabilidade - que as informações financeiras representem fielmente, e sem viés, 

ou erro indevidos, as transações ou eventos que ela pretende representar.   

c) comparabilidade - não é suficiente que as informações financeiras sejam 

relevantes e confiáveis, os usuários de relatórios financeiros precisam poder 

comparar os aspectos de uma entidade ao mesmo tempo e ao longo do tempo, e 

entre as entidades em um tempo e ao longo do tempo. Uma implicação importante 

deste conceito da comparabilidade é que os usuários precisam ser informados 

sobre as políticas empregadas na preparação dos relatórios financeiros, as 

mudanças nas políticas e os efeitos dessas mudanças. 

d) compreensibilidade - que a informação financeira seja compreendida pelos 

usuários. A capacidade dos usuários para compreender as informações financeiras 

dependerá em parte de suas próprias capacidades e, em parte, da maneira como a 

informação é exibida.  Relatórios financeiros devem ser elaborados levando em 

conta os interesses dos usuários.   

De acordo com Moores e Yuen (2001), as características qualitativas apresentadas 

pelo AARF como atributos que a informação financeira deve possuir, também podem ser 

aplicados à contabilidade gerencial e ser um indicativo das qualidades que os gestores podem 

esperar das informações prestadas a eles. 

Moores e Yuen (2001) caracterizaram a contabilidade gerencial por meio de seus 

atributos, segregando-os nas dimensões de seleção e apresentação da informação. Essa 

segregação e os atributos servem de apoio teórico para o desenvolvimento dessa pesquisa, 

juntamente com o trabalho de Necyk (2008), que a partir das proposições de Moores e Yuen 

(2001), aglutinou os atributos da contabilidade gerencial conforme demonstrado no Quadro 7. 
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Seleção de Informações 
1. Demonstrativo do resultado mensal 
2. Balanço patrimonial mensal 
3. Demonstrativo de fluxo de caixa 
4. Contabilidade de custos para a análise de lucratividade de produtos e mercados, decisões de mix, 
estabelecimento de padrões de custos, análise de eficiência operacional 

5. Orçamento autoritário, quando apenas a alta direção é envolvida no planejamento das metas financeiras 
6. Orçamento participativo, quando os subordinados são envolvidos no planejamento das metas financeiras 
7. Orçamento de capital, por meio do qual as alternativas de investimento são geradas, avaliadas, 
selecionadas e acompanhadas 

8. Planejamento de longo-prazo e forecast (previsões) de vendas e resultados 
9. Contabilidade por centros de responsabilidade (responsability accounting), análise das variações de 
receitas, gastos, resultados por centros de custos, de receita, de lucro ou de investimento 

10. Controle de qualidade, embutido no sistema de gestão da qualidade, que engloba indicadores operacionais 
11. Monitoramento ambiental, de variáveis competitivas externas 

Apresentação de Informações 
Agregação e Integração 
12. Modelo de decisão ou analítico (ex: análise marginal, de estoques, de fluxo de caixa descontado, de 
sensibilidade/what if, custo-volume-lucro, etc. 

13. Combinação de dados ao longo de períodos de tempo (ex: mensal, trimestral, anual) 
14. Combinação de dados por áreas funcionais (ex: resumos de atividades por unidades de negócios ou 
funções da organização) 

15. Relatório de transações entre subunidades (ex: informações de outras unidades de 
negócios/departamentos que podem influenciar o desempenho de outras áreas) 

Escopo 
16. Interno (ex: eficiência, volumes, absenteísmo, etc.) 
17. Externo (ex: condições econômicas, preferências de clientes, competição, desenvolvimentos tecnológicos 
e administrativos, etc.) 

18. Financeiro (ex: fluxo de caixa, balanço patrimonial, demonstração de resultados, etc.) 
19. Não-financeiros (ex: volume de produção, tempo de parada de máquinas, absenteísmo, participação de 
mercado, etc.) 

20. Orientado ao passado (ex: históricos, realizado) 
21. Orientado ao futuro (ex: estimativas,  forecasting) 
Tempestividade 
22. Quando se requisita uma informação nova ela é preparada/gerada com rapidez 

23. As informações cotidianas estão disponíveis automaticamente (via sistema) 

24. Relatórios são disponibilizados regularmente na freqüência correspondente aos eventos controlados (ex: 
fatos gerenciados diariamente são reportados dia-a-dia) 

25. O relatório de um período é disponibilizado imediatamente após sua conclusão, sem atrasos que tornariam 
o relatório irrelevante para análise e tomada de decisões 

Quadro 7 - Variáveis dos atributos da contabilidade gerencial  
Fonte: elaborado com base em Necyk (2008) e em Moores e Yuen (2001).  

 

Os atributos da contabilidade gerencial, segregados nas dimensões de seleção e 

apresentação da informação demonstrados no Quadro 7 foram utilizados por Moores e Yuen 

(2001) ao investigar suas relações com os estágios do ciclo de vida organizacional. O estudo 

de Moores e Yuen (2001) foi coerente com os estudos sobre configuração do ciclo de vida 

organizacional de Miller e Friesen (1980, 1983 e 1984), ao considerar padrões distintos de 

características organizacionais, incluindo estratégia, estrutura, liderança e estilos de tomada de 
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decisão, conforme demonstra-se na Figura 1.  

 

Configurações do 
Ciclo de Vida 

Organizacional

Atributos dos Sistemas de 
Contabilidade Gerencial (SCG)

Definição conceitual 
(Dimensões)

Características 
organizacionais:

Formalidade (medida de uso) 
relacionada a:

·  Estratégia ·  Seleção de informação

·  Estrutura · Apresentação de informação

·  Estilo de liderança

· Estilo de tomada
de decisão

 

Figura 1 - Configurações do SCG na perspectiva do ciclo de vida organizacional  
Fonte: Moores e Yuen (2001, p. 356). 

 

O objetivo do estudo de Moores e Yuen (2001) foi investigar os atributos dos 

sistemas de contabilidade gerencial e suas relações com os estágios do ciclo de vida 

organizacional.  Os autores concluíram que em termos de seleção da informação, empresas no 

estágio de crescimento e na maturação contam com uma gama maior de instrumentos de 

gestão de contabilidade do que as empresas nos estágios de nascimento, renascimento e 

declínio. Em termos de apresentação de informações, os níveis de agregação e integração são 

maiores, e o âmbito de aplicação é mais amplo nas fases de crescimento e renascimento do 

que em outros estágios. Empresas nas fases de crescimento e renascimento exigem mais 

informações oportunas. Além disso, a seleção de instrumentos de contabilidade de gestão é 

mais importante que a apresentação da informação em diferentes níveis de formalidade do 

sistema de contabilidade gerencial, em cada estágio do ciclo de vida.  

 

2.4 CONTABILIDADE GERENCIAL E CICLO DE VIDA ORGANIZACIONAL 

 

Nas últimas décadas, diversos estudos têm sido realizados com o intuito de definir e 

diferenciar os diversos estágios ou fases do ciclo de vida, nos quais uma organização poderia 

estar posicionada em determinado período da sua existência. Dentre os estudos realizados 

destacam-se: Quinn e Cameron (1983), Miller e Friesen (1984), Adizes (1993), Gersick, et al 

(1997) e Lester, Parnell e Carraher (2003).  

Estes estudos culminaram com a criação e o desenvolvimento de modelos teóricos de 

ciclo de vida organizacional, cujas diferenças principais são: a denominação, a quantidade de 

estágios, e as características necessárias para o enquadramento da organização em cada um 
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dos estágios do ciclo de vida de cada modelo. Nos diversos modelos disponíveis na literatura, 

as características que determinam o enquadramento em um ou outro estágio do ciclo de vida 

organizacional não têm vinculação com o período de existência da organização.  

A partir dos modelos teóricos de ciclo de vida organizacional, surgiram diversos 

outros estudos, como os de Moores e Yuen (2001), Granlund e Taipaleenmaki (2005), Davila 

(2005), Auzair e Langfield-Smith (2005), Necyk (2008), Frezatti et al. (2009). Estes estudos 

procuraram avaliar a relação existente entre os estágios do ciclo de vida das organizações com 

outros elementos organizacionais, tais como: estrutura, estratégia, liderança, estilo de decisão, 

sistema de informação, planejamento e controle. O sistema de informação contábil foi um dos 

elementos organizacionais que fizeram parte desses estudos.  

De acordo com Antonovz, Panucci-Filho e Espejo (2009), nesses estudos a visão de 

contabilidade gerencial assume papel evolutivo conforme a necessidade de controles de cada 

estágio do ciclo de vida organizacional. Dessa forma, a contabilidade gerencial estaria se 

consolidando para atender as práticas decisórias das empresas. 

Como o propósito deste estudo é relacionar os atributos da contabilidade gerencial e 

os estágios do ciclo de vida organizacional, buscou-se conhecer outras pesquisas que 

abordaram esses temas no âmbito internacional e nacional. 

 

2.4.1 Pesquisas internacionais sobre contabilidade gerencial  e ciclo de vida 

organizacional 

 

A fim de elucidar o que tem sido abordado no meio acadêmico sobre os temas 

contabilidade gerencial e ciclo de vida organizacional, foram revisados estudos publicados em 

periódicos e anais de congressos. Os estudos foram pesquisados no âmbito internacional nos 

seguintes periódicos da área contábil:  

a) Science Direct - pesquisa realizada julho de 2009. O critério da pesquisa foi 

buscar a expressão cycle of life e management accounting no título, no resumo 

e/ou nas palavras-chave. Encontraram-se 7 artigos e destes 3 foram 

selecionados pela abordagem semelhante a essa pesquisa. São eles: Moores e 

Yuen (2001), Granlund e Taipaleenmaki (2005) e Kallunki e Silvola (2008); e   

b) Web of Science indexados no Institute for Scientific Information (ISI) - pesquisa 

realizada em agosto de 2009. O critério da pesquisa foi buscar os termos Life 

Cycle and Organization na área Management no período de 1999 a 2009. 

Encontraram-se 11 artigos sobre o tema, mas a abordagem distanciava-se do 
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objetivo desta pesquisa. 

Os estudos encontrados na Science Direct, que se assemelharam com essa pesquisa, 

estão descritos a seguir, resumindo-se a abordagem e as contribuições de cada estudo. 

Moores e Yuen publicaram em 2001 o artigo Management accounting systems and 

organizational configuration: a life-cycle perspective, na revista Accounting, Organizations 

and Society. O estudo de Moores e Yuen (2001), como já mencionado anteriormente, 

objetivou identificar se as diferentes configurações durante o ciclo de vida de uma empresa 

ajudam a explicar as variações dos sistemas de contabilidade gerencial. Os autores estudaram 

o enfoque de configuração organizacional, interpretando o relacionamento de elementos 

organizacionais (estratégia, estrutura, liderança e estilo de decisão) com o sistema de 

contabilidade gerencial (SCG). Como base da pesquisa foi utilizado o modelo de ciclo de vida 

criado por Miller e Friesen (1980, 1984), que apresenta em cinco estágios: nascimento, 

crescimento, maturidade, rejuvenescimento e declínio. Moores e Yuen (2001) realizaram um 

estudo exploratório por meio de questionários distribuídos a 49 respondentes, na Austrália, no 

setor de vestuário e calçadista. Com a utilização da análise de cluster, dividiram as empresas 

nos estágios organizacionais dos ciclos de vida, comparando os atributos dos SCG entre os 

estágios dos ciclos de vida e entre os estágios consecutivos. Os resultados indicaram que a 

formalização do sistema de contabilidade gerencial muda para se adaptar às características 

organizacionais específicas durante cada estágio do ciclo de vida. Além disso, o estudo 

demonstrou que a seleção da ferramenta da contabilidade gerencial é muito mais importante 

do que a apresentação da informação em vários níveis de formalização do SCG nos diversos 

estágios do ciclo de vida.  

Granlund e Taipaleenmaki publicaram em 2005 o artigo denominado Management 

control and controllership in new economy firms - a life cycle perspective, publicado na 

Management Accounting Research. O propósito era descrever e explicar as correntes práticas 

de controles gerenciais nas empresas da nova economia (New Economy Firms - NEF), 

buscando uma perspectiva dentro do ciclo de vida organizacional. Os autores escolheram o 

modelo de evolução do ciclo de vida organizacional de Victor e Boyton (1998), e fizeram 

uma comparação com o modelo genérico de ciclo de vida baseado nos modelos de capital de 

risco do Foster e Kaplan (2000). A principal contribuição do estudo foi o reconhecimento da 

necessidade de se utilizar modelos de ciclo de vida específicos para cada tipo de organização. 

Similarmente aos demais estudos, na caracterização específica do setor, constataram que o 

grau de formalidade do sistema de contabilidade gerencial cresce com o desenvolvimento da 

empresa. 
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Kallunki e Silvola publicaram em 2008 o artigo intitulado The effect of 

organizational life cycle stage on the use of activity-based costing, publicado na Management 

Accounting Research. Investigaram se a utilização de um sistema de contabilidade de custos 

baseado em atividades varia entre empresas em diferentes fases do ciclo de vida 

organizacional. Aplicaram o modelo de ciclo de vida de Miller e Friesen (1984), segundo o 

qual as características internas das empresas e o ambiente em que operam diferem entre as 

empresas, em função das suas fases de desenvolvimento. Com base nesta teoria 

organizacional do ciclo de vida constataram que a utilização do custeio baseado em atividades 

é mais comum entre as empresas em maturidade e revitalização do que entre as empresas em 

fase de crescimento. As análises empíricas foram baseadas em um questionário respondido 

por 105 empresas que operam em diversos segmentos e em diferentes fases do ciclo de vida. 

Das pesquisas internacionais analisadas, optou-se por utilizar o artigo de Moores e 

Yuen (2001) como uma das principais referências desse estudo. Dessa forma, buscou-se 

identificar trabalhos que citaram o referido artigo. Esta busca foi realizada na base Scopus em 

abril de 2010, e identificou-se 50 artigos que referenciavam o estudo de Moores e Yuen 

(2001). Dentre esses 50 artigos, 6 foram selecionados pela abordagem semelhante a essa 

pesquisa. São eles: Granlund e Taipaleenmaki (2005), Kallunki e Silvola (2008), Elsayed e 

Paton (2009), Silvola (2008), Auzair e Langfield-Smith (2005) e Cassia, Paleari e Redondi 

(2005). 

Destaca-se que os estudos de Granlund e Taipaleenmaki (2005), Kallunki e Silvola 

(2008) também foram encontrados na pesquisa feita na British Accounting Review e já foram 

descritos nesse estudo. Os estudos Elsayed e Paton (2009), Silvola (2008), Auzair e 

Langfield-Smith (2005) e Cassia, Paleari e Redondi (2005), estão descritos a seguir, 

resumindo-se a abordagem e as contribuições de cada estudo. 

Elsayed e Paton publicaram em 2009 na revista Business Strategy and the 

Environment o artigo intitulado The Impact of Financial Performance on Environmental 

Policy: Does Firm Life Cycle Matter?. O estudo testou a hipótese de que o desempenho 

financeiro tem forte impacto sobre a política ambiental no estágio de maturidade do ciclo de 

vida da empresa e pouco impacto na fase de crescimento.  

Silvola em 2008, realizou estudo intitulado Do organizational life-cycle and venture 

capital investors affect the management control systems used by the firm? publicado na 

Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting. A autora 

investiga como a fase do ciclo de vida organizacional da empresa e a existência de 

investidores de capital de risco afetam a utilização dos sistemas de controle de gestão. As 
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análises empíricas foram baseadas em um questionário com 105 empresas finlandesas 

operando em todas as indústrias em diferentes fases do ciclo de vida. Os resultados indicaram 

que o planejamento de negócios e uso de técnicas de controle de gestão diferem entre o 

estágio de organização do ciclo de vida da empresa e a existência de investidores de capital de 

risco. 

Em 2005 Auzair e Langfield-Smith publicaram na Management Accounting 

Research o artigo The effect of service process type, business strategy and life cycle stage on 

bureaucratic MCS in service organizations. O estudo objetivou investigar a influência de 

diversas variáveis na concepção de sistema de controle de gestão em organizações de 

serviços.  O modelo utilizado pelos autores, reconhece que o  processo de tipo de serviço, 

estratégia de negócios, e estágio no ciclo de vida organizacional influenciam a escolha do 

projeto do sistema de controle de gestão dentro de uma organização.  Os questionários foram 

aplicados aos controladores financeiros das organizações de serviços que operam na 

Austrália. Os resultados indicaram que o tipo de processo de serviço, estágio do ciclo de vida 

organizacional e estratégias de negócios, influenciam significativamente na concepção de um 

sistema de controle de gestão. 

Cassia, Paleari e Redondi publicaram em 2005 no Small Business Economics um 

estudo denominado Management Accounting Systems and Organisational Structure.  O 

estudo teve como objetivo analisar o nível de desenvolvimento e implementação do sistema 

de contabilidade de gestão e configuração organizacional em uma amostra de 501 empresas 

italianas.  Com abordagem cross-sectional, os resultados foram interpretados de acordo com o 

modelo de ciclo de vida de Greiner (1972) e utilizaram a metodologia da lógica fuzzy para 

análise dos dados.  Os autores concluíram que a evolução das configurações organizacionais 

nem sempre é coerente com a relevância assumidas pelos sistemas de contabilidade de gestão.  

Assim como o estudo de Moores e Yuen (2001) foi um dos principais referências 

desse estudo, a pesquisa de Lester, Parnell e Carraher (2003) também o foi. Assim, realizou-

se também uma busca na base Scopus em abril de 2009 afim de identificar estudos que o 

citaram. No entanto, não foi encontrado, nessa base, nenhum artigo que o referenciou. 

 

2.4.2 Pesquisas nacionais sobre contabilidade gerencial e ciclo de vida organizacional 

 

Em âmbito nacional pesquisaram-se os seguintes periódicos: Revista Contabilidade 

& Finanças (USP), Revista de Administração Contemporânea, Revista de Administração de 

Empresas (RAE) e RAE Eletrônica. Também consultaram-se os anais dos seguintes 
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congressos: Congresso ANPCONT, Congresso USP de Contabilidade e Controladoria, 

Encontro da ANPAD ( EnANPAD), Congresso Brasileiro de Custos.  E ainda, pesquisaram-

se teses e dissertações no Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD). 

Os estudos encontrados que se assemelham com essa pesquisa estão descritos a seguir, 

resumindo-se a abordagem e as contribuições. 

Em sua dissertação de mestrado, Frohlich (2005) analisou a influência das práticas de 

gestão nos estágios de desenvolvimento dos ciclos de vida da empresa Dudalina. Para estudar 

estes estágios de desenvolvimento utilizou um modelo, construído para o estudo, baseado nos 

modelos de Churchill e Lewis (1983), Kauffmann (1990), Adizes (1990 e 1996), Macedo 

(1993), Marques (1994), Gersick et al. (1997) e Moreira (1999). O modelo apresentado 

constituiu-se de quatro estágios de desenvolvimento: inicial, crescimento, maturidade e 

renovação. A abordagem metodológica foi qualitativa e descritiva, sendo que a  coleta de 

dados deu-se por meio de entrevista aberta e da técnica de análise de conteúdo. O estudo de 

caso foi realizado em uma empresa de origem familiar, que passou por quatro estágios de 

desenvolvimento desde a sua criação. Os resultados evidenciaram que a mudança das práticas 

de gestão, dentro de um modelo de gestão estruturado, pode direcionar o ciclo de vida da 

organização, impedindo o seu declínio ou até mesmo a morte. 

Necyk, Souza e Frezatti (2007), no artigo intitulado de Ciclo de vida das 

organizações e a contabilidade gerencial, apresentam um ensaio teórico com referências de 

modelos de ciclo de vida organizacionais, além de resgatar os principais estudos no âmbito da 

contabilidade gerencial envolvendo o conceito de ciclo de vida organizacional, a fim de 

avaliar o potencial de contribuição desta abordagem para o entendimento da prática da 

contabilidade gerencial nas empresas. No referencial teórico os autores fizeram uma revisão 

da evolução dos modelos alternativos de ciclo de vida organizacional, desde as origens, 

culminando no modelo de Miller e Friesen, baseado no conceito de configuração. 

Constataram que a contabilidade gerencial é influenciada pelo estágio do ciclo de vida da 

organização, em especial, quanto à sua formalização. Contudo, não está claro qual o grau de 

formalização em cada estágio do ciclo de vida, pois distintas operacionalizações de modelos 

de ciclo de vida podem apontar efeitos diferentes.  

Necyk (2008), em sua dissertação objetivou ampliar o entendimento de como a 

contabilidade gerencial se desenvolve ao longo do tempo em uma organização, tomando 

como base um modelo de estágios de ciclo de vida. O pressuposto era que em cada estágio de 

ciclo de vida a organização assume características particulares e tem necessidades de 

informações específicas, o que impacta em suas práticas contábeis gerenciais. O autor utilizou 
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o modelo de ciclo de vida de Miller e Friesen (1984) para organizações em geral, e o trabalho 

de Moores e Yuen (2001) aplicou ao estudo da contabilidade gerencial, ambos baseados na 

Teoria da Configuração. A pesquisa foi desenvolvida por meio de um estudo de caso em uma 

indústria de transformação com mais de 40 anos de idade. O horizonte de análise 

compreendeu o intervalo da história da empresa de 1994 até 2006. As características 

observadas nos períodos identificados foram compatíveis com a descrição dos estágios 

correspondentes no referencial teórico. Constatou como a evolução dos estágios de ciclo de 

vida afeta o desenvolvimento da contabilidade gerencial dentro do mesmo estágio e na 

transição entre estágios distintos. Observou que o processo de transição não é necessariamente 

linear, em que o novo estágio se estabelece e daí os atributos de contabilidade gerencial são 

alterados. 

Frezatti et al. (2009) desenvolveram um estudo que objetivou analisar o perfil das 

empresas brasileiras no que se refere à estruturação do processo de planejamento, associado 

aos estágios do ciclo de vida. Por meio de uma pesquisa empírica desenvolvida a partir de 

uma amostra orientada, com 112 empresas, aplicaram o modelo de ciclo de vida proposto por 

Lester, Parnel e Carraher (2003). Concluíram que existe correlação entre os estágios do ciclo 

de vida organizacional e o perfil de formalização de planejamento. Contudo, a inexistência do 

orçamento tanto no nascimento, quando não se mostra uma prioridade, como no declínio, 

quando deveria ser entendido como uma alavanca de recuperação, provoca uma reflexão 

sobre as possibilidades perdidas por uma organização que não prioriza o processo. 

Antonovz, Panucci-Filho e Espejo (2009) publicaram um artigo que objetivou 

demonstrar a evolução do uso dos artefatos de contabilidade gerencial sob a perspectiva do 

ciclo de vida organizacional, investigando através do modelo delineado por Miller e Friesen 

(1984), como a evolução da entidade, desde o nascimento até seu declínio, interfere no uso 

destes artefatos. Os achados da pesquisa evidenciam que há uma relação direta da evolução da 

entidade e o efetivo uso dos artefatos disponíveis, mas que nem sempre o estágio de vida em 

que esta se encontra confirma tal situação, ou seja, não há necessariamente uma evolução do 

uso dos artefatos aliados à evolução da entidade. O estudo pode confirmar a posição da 

empresa com relação ao modelo escolhido, porém foi verificado que não necessariamente 

todos os artefatos de contabilidade gerencial evoluíram conforme o modelo de Moores e Yuen 

(2001). 

Da análise das publicações descritas de forma resumida, o diferencial desta pesquisa 

está na utilização do modelo de ciclo de vida organizacional de Lester, Parnell e Carraher 

(2003) em conjunto com o modelo de atributos da contabilidade gerencial proposto por 
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Moores e Yuen (2001) e na aplicação prática em população ainda não pesquisada, a fim de 

verificar a relação da contabilidade gerencial com a evolução do ciclo de vida organizacional. 

A plataforma teórica, que abordou sobre o desenvolvimento das organizações, 

baseando-se na teoria do ciclo de vida organizacional e a contabilidade gerencial, com 

estágios evolutivos e atributos, conduz o estudo para uma análise estruturada a partir dos 

modelos teóricos considerados na estratégia da pesquisa. 

 

 

 



3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia da pesquisa. Inicia-se com o delineamento 

da pesquisa, a definição da população e amostra e o constructo teórico. Na sequência, 

discorre-se sobre o instrumento da pesquisa, as hipóteses, a coleta e análise dos dados e as 

limitações da pesquisa.  

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Martins e Theóphilo (2007) afirmam que delinear uma pesquisa envolve os meios 

técnicos da investigação, seu planejamento em sua dimensão mais ampla, compreendendo 

tanto a diagramação quanto a previsão de coleta e análise de informações, dados e evidências. 

Raupp e Beuren (2006) apontam procedimentos metodológicos aplicáveis às ciências 

sociais, particularmente à Contabilidade,  e enfocam tipologias de delineamento de pesquisas, 

agrupando-as em três categorias: pesquisa quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos e 

quanto à abordagem do problema. 

Nesse sentido, esta pesquisa classifica-se, quanto aos objetivos,  como um estudo 

descritivo. De acordo com Hair Jr et al. (2005, p. 86), “os planos de pesquisa descritiva em 

geral são estruturados e especificamente criados para medir as características descritas em 

uma questão de pesquisa”. Esta pesquisa classifica-se assim porque busca identificar os 

atributos da contabilidade gerencial utilizados nas empresas e os estágios em que se 

encontram as empresas no ciclo de vida organizacional, para depois relacioná-los e responder 

a questão dessa pesquisa. 

Segundo Demo (2000), para o pesquisador compreender os fatos sociais, utilizará da 

coleta de dados, realizada a partir da definição dos procedimentos técnicos. Quanto aos 

procedimentos, esta pesquisa classifica-se como de levantamento ou survey, com a utilização 

de um questionário como técnica de coleta de dados para responder às questões da pesquisa. 

Pesquisas de levantamento ou survey, de acordo com Martins e Theóphilo (2007), são 

apropriadas para a análise de fatos e descrições, embora também possam ser utilizadas para 

estudar relações entre variáveis. Segundo Raupp e Beuren (2006, p. 85), “os dados referentes 

a esse tipo de pesquisa podem ser coletados com base em uma amostra retirada de 

determinada população ou universo que se deseja conhecer”.  

A abordagem desta pesquisa é de natureza quantitativa. Os dados coletados foram 

quantificados e analisados utilizando-se de técnicas estatísticas. Raupp e Beuren (2006, p. 92) 
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afirmam que “a utilização dessa tipologia de pesquisa torna-se relevante à medida que se 

utiliza de instrumentos estatísticos desde a coleta, até a análise e o tratamento dos dados”. 

Segundo Richardson (1989, p. 29), o método quantitativo de pesquisa “é frequentemente 

aplicado nos estudos descritivos, naqueles que procuram descobrir e classificar a relação entre 

variáveis, bem como nos que investigam a relação de casualidade entre fenômenos”. 

De acordo com Creswell (2007, p. 136), nos estudos quantitativos, usa-se a teoria 

dedutivamente, “o pesquisador apresenta uma teoria, coleta dados para testá-la e reflete sobre 

a confirmação ou não-confirmação da teoria pelos resultados”. Neste estudo, a confirmação 

ou não da teoria deu-se por meio da pesquisa empírica realizada. 

Como foram analisados  processos de determinado momento, o estudo caracteriza-se 

como sendo de corte seccional ou transversal. Richardson (1989, p. 93) explica que nesse 

enfoque “os dados são coletados em um ponto no tempo, com base em uma amostra 

selecionada para descrever uma população nesse determinado momento”. Jung (2004, p. 164) 

aduz que “um estudo transversal em relação ao tempo é aquele que se realiza em um 

determinado instante (t), é um experimento ou observação que irá caracterizar a situação ou 

qualidade do fenômeno, sistema ou processo naquele exato corte temporal”. 

Portanto, o delineamento da pesquisa consiste de uma pesquisa descritiva, do tipo 

levantamento ou survey, com abordagem quantitativa e de corte seccional. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Segundo Colauto e Beuren (2006, p. 118), “população ou universo da pesquisa é a 

totalidade de elementos distintos que possui certa paridade nas características definidas para 

determinado estudo”. Este estudo tem como população as empresas do Estado de Santa 

Catarina, do segmento de atividade econômica empresarial denominado de fabricação de 

máquinas, aparelhos e materiais elétricos. 

O agrupamento das empresas no segmento de atividades foi feito de acordo com a 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) sob a seção C Indústrias de Transformação, na divisão 27 

Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos.  

A Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) é oficialmente adotada 

pelo Sistema Estatístico Nacional na produção de estatísticas por tipo de atividade econômica, 

e pela Administração Pública, na identificação da atividade econômica em cadastros e 

registros de pessoa jurídica. A CNAE é fundamental na produção de informações 
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socioeconômicas do País e segue a estruturação da International Standard Industrial 

Classification (ISIC), preconizada pelas Nações Unidas como instrumento de harmonização 

na produção e disseminação de estatísticas econômicas. 

O segmento de atividade econômica empresarial, denominado fabricação de 

máquinas, aparelhos e materiais elétricos, teve um crescimento de 76,5% comparando-se o 

período de dezembro de 2008 com dezembro de 2009, sendo determinante para a expansão 

global da indústria no Estado (IBGE, 2009). Pela representatividade que o segmento teve na 

expansão da indústria do Estado de Santa Catarina em 2009, pressupõem-se que novas 

empresas surgiram, assim como houve avanços no desenvolvimento das existentes, e essas 

variáveis motivaram a sua seleção para essa pesquisa, que estuda os estágios do ciclo de vida 

organizacional.  

Para identificar o tamanho da população, solicitou-se à Secretaria da Fazenda do 

Estado de Santa Catarina uma listagem das empresas enquadradas no segmento selecionado. 

Os dados solicitados ao Estado relativos à população pesquisada foram os seguintes: razão 

social, endereço, telefone e endereço eletrônico. Identificou-se por meio de listagem fornecida 

pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, um total de 388 empresas neste 

segmento de atividade, sendo esta a população deste estudo. 

Inicialmente contatou-se a população para a delimitação da pesquisa e confirmar se a 

atividade principal da empresa enquadrava-se no segmento escolhido para esta pesquisa. Tal 

confirmação se fez necessária, não por colocar em dúvida a listagem recebida da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Santa Catarina, mas sim como critério de confirmação, já que é 

possível ter situações em que ocorre cadastro da empresa incluindo determinada atividade e 

na prática ela não é exercida. Esse contato telefônico também objetivou confirmar o endereço 

e nome da pessoa para enviar o instrumento de pesquisa.  

A partir desse contato, algumas situações foram identificadas que alteraram o 

número de empresas da população inicial e as impedia de prosseguir na pesquisa, conforme 

descrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Exclusão de empresas da população inicial 
Motivos de exclusão da população Nº empresas 

População inicial 388 
(-) Pertencentes a um grupo empresarial (57) 
(-) Inativas e em processo de baixa (7) 
(-) Não possuem unidade de negócios em SC (15) 
(-) Endereço inexistente ou desconhecido (18) 
(-) Não desenvolvem atividade de indústria (27) 
Total da população ajustada 264 
Fonte: dados da pesquisa. 



56 
 

Excluindo-se as 124 empresas pelos motivos elencados na Tabela 1, a população 

ajustada para a pesquisa resultou em 264 empresas. Assim, o instrumento de pesquisa foi 

enviado para todas essas empresas do segmento industrial escolhido.   

A amostra não aleatória constitui-se das 40 empresas que responderam a pesquisa, 

portanto, por acessibilidade. Para Colauto e Beuren (2004), nesse tipo de amostragem o 

pesquisador apenas obtém os elementos a que tem maior facilidade de acesso, admitindo que 

eles possam efetivamente representar de forma adequada a população. 

 

3.3 CONSTRUCTO TEÓRICO 

 

De acordo com Martins e Theóphilo (2007, p. 35), o pesquisador, para solucionar o 

problema de pesquisa, deve explicar com clareza e precisão, o que significam os principais 

termos, conceitos, definições e construtos que serão utilizados no estudo.  Os autores afirmam 

que um constructo é “construído intencionalmente a partir de um determinado marco teórico, 

devendo ser definido de tal forma que permita ser delimitado, traduzido em proposições 

particulares observáveis e mensuráveis”.  

Com vistas a atender aos objetivos propostos foi adotado o constructo apresentado no 

Quadro 8.   

 

Objetivos da Pesquisa Variáveis 
específicas 

Elementos de Análise Operacionalização 

a) Nascimento 

b) Crescimento 

a) Perguntas 3.1 a 3.20 do 
questionário  

c) Maturidade   
d) Rejuvenescimento 

Identificar em qual estágio do ciclo 
de vida organizacional cada 
empresa do estudo se encontra, 
entre aqueles propostos por Lester, 
Parnell e Carraher (2003). 

Ciclo Vida 

e) Declínio 
b) Técnica estatística: Lógica 
Fuzzy 

  
a) Seleção da informação       

b) Apresentação da 
informação 

Averiguar os atributos da 
contabilidade gerencial propostos 
por Moores e Yuen (2001) que são 
utilizados pelas empresas do 
estudo. 

SCG 

  

Perguntas 4.1 a 4.25 do 
questionário  

Técnicas da análise: a) Características das 
fases do ciclo de vida a) Descritiva 

Analisar se as empresas se 
diferenciam na utilização dos 
atributos da contabilidade gerencial, 
segundo o estágio do ciclo de vida 
organizacional em que se 
encontram. 

Relação 
b) Atributos da 
contabilidade gerencial 

b) Análise por 
correspondências múltiplas 

Quadro 8 - Constructo da pesquisa 
Fonte: elaboração própria. 

 

Variáveis específicas do ciclo de vida, foram consideradas como indicadores para 



57 
 

identificar o estágio do ciclo de vida em que se encontram as empresas pesquisadas. Tais 

indicadores encontram-se dispostos no Quadro 9. 

 

Indicadores para identificação do estágio do ciclo de vida Estágio 
Nossa organização é pequena em tamanho, quando comparada com nossos concorrentes 
O poder decisório de nossa empresa está principalmente nas mãos do fundador 
A nossa estrutura organizacional pode ser descrita como simples 
O processamento de informação em nossa empresa pode ser descrito como simples, no 
estilo boca-a-boca 

Nascimento 

O poder decisório de nossa empresa é dividido entre proprietários e investidores 
Em nossa organização, temos várias especializações (contadores, engenheiros, etc.) e 
com isso nos tornamos diferenciados 

O processamento de informação pode ser descrito como monitorador de desempenho e 
facilitador de comunicação entre os departamentos 

A maioria das decisões na nossa empresa é tomada por um grupo de gestores que 
utilizam algumas análises sistemáticas, mas que ainda são superficiais 

Crescimento 

Como empresa somos maiores do que a maioria dos nossos concorrentes, mas não tão 
grande como poderíamos ser 

O poder decisório de nossa empresa está concentrado nas mãos de um grande número de 
acionistas 

A nossa estrutura organizacional é formal, baseada na visão departamental e funcional 
O processamento de informação é sofisticado e necessário para a produção eficiente e 
para atingir os resultados requeridos 

Maturidade 

Somos uma organização com um conselho de administração e diretores 
A nossa estrutura é divisional ou matricial com sistemas de controle sofisticados 
O processamento de informação é muito complexo e utilizado na coordenação de 
diversas atividades para melhor servir aos mercados 

A maioria das decisões na nossa empresa é feita por gerentes, forças-tarefa, equipes de 
projeto e que estão tentando facilitar o crescimento através da participação 

Rejuvenescimento 

A nossa estrutura é centralizada, com poucos sistemas de controle 
O processamento de informação não é muito sofisticado 
O processo decisório é centralizado na alta administração e considerado não muito 
complexo 

A maioria das decisões na nossa empresa é feita por alguns gerentes conservadores 

Declínio 

Quadro 9 - Indicadores para identificação do estágio do ciclo de vida 
Fonte: elaborado com base em Frezatti et al. (2009, p. 8-9).  

 

A partir do constructo e dos indicadores para identificação do estágio do ciclo de 

vida, elaborou-se o instrumento de pesquisa.   

 

3.4 INSTRUMENTO DA PESQUISA 

 

O instrumento de pesquisa é entendido por Colauto e Beuren (2006, p. 128) como 

“preceitos ou processos que o cientista deve utilizar para direcionar, de forma lógica e 

sistemática, o processo de coleta, análise e interpretação dos dados”. 

Segundo Gil (2002, p. 114), “para a coleta de dados nos levantamentos são utilizadas 
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as técnicas de interrogação: o questionário, a entrevista e o formulário”. Por ser esta uma 

pesquisa de levantamento, optou-se pela técnica do questionário. 

De acordo com Martins e Theóphilo (2007, p. 90), o questionário é “um conjunto 

ordenado e consistente de perguntas a respeito de variáveis e situações que se deseja medir ou 

descrever”. Segundo Colauto e Beuren (2006), o questionário deve ser respondido por escrito 

pelo informante, sem a presença do pesquisador. 

Richardson (1989, p. 142) destaca que “os questionários cumprem pelo menos duas 

funções: descrever as características e medir determinadas variáveis de um grupo social”. 

Marconi e Lakatos (2005, p. 203) destacam que o “questionário é um instrumento de coleta de 

dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador”. 

O instrumento de coleta de dados compreende um questionário com perguntas 

fechadas, enviado nos meses de março, abril e maio de 2010 ao administrador das empresas 

tendo como referência os estudos de Lester, Parnell e Carraher (2003) e Moores e Yuen 

(2001), em conformidade aos objetivos dessa pesquisa. Segundo Colauto e Beuren (2006), as 

questões fechadas apresentam alternativas para o respondente escolher a que melhor evidencia 

a situação sob seu ponto de vista. 

O questionário foi dividido em quatro partes: a primeira identifica o perfil dos 

respondentes; a segunda caracteriza as empresas; a terceira aborda questões sobre ciclo de 

vida organizacional, com o propósito de averiguar os estágios de ciclo de vida a partir das 

características de cada estágio consideradas por Lester, Parnell e Carraher (2003); a quarta  

identifica os atributos da contabilidade gerencial propostos por Moores e Yuen (2001).  

A terceira e a quarta questão foram elaboradas utilizando escala de itens atitudinais: 

não sei, discordo totalmente, discordo, concordo e concordo plenamente. Segundo Richardson 

(1989, p. 226), “o uso de uma escala de cinco pontos proporciona maior informação que uma 

simples dicotomia acordo ou desacordo”. Essa escala de medição de atitudes é denominada de 

escala Likert.  

O instrumento de pesquisa utilizado consta no Apêndice B, acompanhado de uma 

carta que apresenta o propósito da pesquisa (Apêndice A). Marconi e Lakatos (2005, p. 203) 

sugerem que junto com  o questionário se envie “uma nota ou carta explicando a natureza da 

pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, tentando despertar o interesse do 

recebedor, no sentido de que ele preencha e devolva o questionário dentro de um prazo 

razoável”. 

 Para validar o instrumento de pesquisa fizeram-se dois pré-testes. Segundo Gil 
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(2002, p. 119), somente a partir daí é que o instrumento estará validado para o levantamento.  

 

O pré-teste não visa captar qualquer dos aspectos que constituem os objetivos do 
levantamento. Não pode trazer nenhum resultado referente a esses objetivos. Ele está 
centrado na avaliação dos instrumentos enquanto tais, visando garantir que meçam 
exatamente o que pretendem medir.  

 

Para Richardson (1989, p. 155), o pré-teste “refere-se à aplicação prévia do 

questionário a um grupo que apresenta as mesmas características da população incluída na 

pesquisa”. Dessa forma, os dois pré-testes foram realizados com administradores de duas 

indústrias do Estado de Santa Catarina. A partir desses pré-testes, identificou-se a necessidade 

de modificar o enunciado da quarta questão, ressaltando que as alternativas deveriam ser 

respondidas em relação a situação atual da empresa. Destaca-se que essas empresas não 

fizeram parte da pesquisa, porque não integraram a população em estudo. 

 

3.5 HIPÓTESES DA PESQUISA 

 

De acordo com Richardson (1989, p. 49), “as hipóteses podem ser definidas como 

soluções tentativas, previamente selecionadas, do problema de pesquisa. Permitirão orientar a 

análise dos dados no sentido de aceitar ou rejeitar soluções tentativas”. O autor afirma que as 

hipóteses devem ser conceitualmente claras e compreensíveis, e os conceitos utilizados devem 

ter base empírica.  

Marconi e Lakatos (2005) defendem que a hipótese deve ser formulada como 

solução provisória para um determinado problema, de caráter explicativo ou preditivo, 

compatível com o conhecimento científico, revelando consistência lógica e ser possível de 

verificação empírica. 

Segundo Creswell (2007, p. 136), “o pesquisador testa ou verifica uma teoria ao 

examinar hipóteses ou questões derivadas da teoria”. A fim de alcançar o terceiro objetivo 

específico dessa  pesquisa, qual seja: analisar se as empresas se diferenciam na utilização dos 

atributos da contabilidade gerencial no respectivo estágio do ciclo de vida organizacional em 

que se encontram, duas hipóteses específicas foram desenvolvidas derivadas da revisão da 

literatura:   

H1: As empresas se diferem na utilização dos atributos da contabilidade gerencial no 

respectivo estágio do ciclo de vida organizacional em que se encontram. 

H2: As empresas nos estágios de maturidade e rejuvenescimento utilizam mais 

atributos da contabilidade gerencial do que as empresas dos estágios de nascimento e declínio. 
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A primeira hipótese alinha-se com a afirmação de Moores e Yuen (2001) que as 

características organizacionais variam conforme os estágios do ciclo de vida das empresas 

para responder às turbulências das contínuas mudanças ambientais. Segundo os autores, 

enquanto as organizações se desenvolvem nos estágios do ciclo de vida, os sistemas de 

contabilidade gerencial acompanham esse desenvolvimento e tornam-se parte do processo de 

adaptação. 

Moores e Yuen (2001) constataram que as empresas aumentam a formalidade dos 

sistemas de contabilidade gerencial, em termos de seleção e apresentação da informação a 

partir do nascimento e do crescimento, tendem a ter um aumento na fase do rejuvenescimento 

mas diminuem em fase de declínio. As constatações dos autores, foram base para o 

estabelecimento da segunda hipótese desse estudo. 

 

3.6 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (2005, p. 167), a coleta de dados é a “etapa da 

pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas 

selecionadas”. Segundo Marconi e Lakatos (2005, p. 169), “uma vez manipulados os dados e 

obtidos os resultados, o passo seguinte é a análise e interpretação dos mesmos, constituindo-

se ambas no núcleo central da pesquisa”.   

Para Colauto e Beuren (2006, p. 137), “o processo de análise varia em função do 

plano estabelecido para a pesquisa, o qual é dividido em categorias: análise de conteúdo, 

análise descritiva e análise documental”. Em consonância aos objetivos desta pesquisa, foi 

adotada a análise descritiva, por envolver dados quantitativos que buscaram identificar 

determinado comportamento. 

Segundo Colauto e Beuren (2006, p. 139), “a análise descritiva se preocupa 

fundamentalmente em investigar o que é, ou seja, em descobrir as características de um 

fenômeno”. Portanto, utiliza-se de técnicas estatísticas para analisar os dados e dar suporte às 

inferências do pesquisador.  

A análise foi complementada com a interpretação dos dados que, segundo Gil (2002, 

p. 125), “consiste, fundamentalmente, em estabelecer a ligação entre os resultados obtidos 

com outros já conhecidos, quer sejam derivados de teorias, quer sejam de estudos realizados 

anteriormente”. 
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3.6.1 Coleta de dados 

 

Nesta etapa do trabalho, segundo Marconi e Lakatos (2005, p. 168), “o rigoroso 

controle na aplicação dos instrumentos de pesquisa é fator fundamental para evitar erros e 

defeitos”. 

Os questionários foram enviados às 264 empresas do universo da pesquisa da 

seguinte forma: para 176 empresas o questionário foi enviado para o endereço eletrônico (e-

mail) do administrador ou proprietário; e para 88 empresas foi enviado via correio, 

endereçada ao administrador ou proprietário da empresa, o questionário, juntamente com um 

envelope devidamente preenchido e selado para retorno. O envio dos questionários aconteceu 

no período entre os meses de março a maio de 2010. 

Obteve-se um retorno de 40 questionários respondidos, representando 15,15% do 

universo pesquisado (40 ÷ 264 = 15,15%), sendo 34 respostas via e-mail e 6 respostas via 

correio. A partir dos questionários respondidos foi realizada a tabulação dos dados, a fim de 

analisar e interpretar os resultados. Segundo Gil (2002, p. 125), “o processo de análise dos 

dados envolve diversos procedimentos: codificação das respostas, tabulação dos dados e 

cálculos estatísticos”. 

Neste estudo adotou-se análise descritiva e, para a análise e interpretação dos dados, 

procedeu-se à construção de tabelas e quadros a fim de melhor compreender as variáveis 

pesquisadas. Os dados foram submetidos às técnicas estatísticas lógica fuzzy e análise por 

correspondências múltiplas. Hair Jr et al. (2005, p. 306) afirmam que “a escolha de uma 

técnica específica depende do número de variáveis e da escala de mensuração”. 

 

3.6.2 Lógica Fuzzy 
 

Os graus de incerteza e ambiguidade de informações, as chamadas imperfeições 

intrínsecas da informação, podem ser tratados estatisticamente pela teoria dos conjuntos 

difusos ou Lógica Fuzzy. O termo fuzzy significa confuso, vago, impreciso, motivo pelo qual 

essa teoria é também conhecida como teoria nebulosa. Desse modo, é possível, por meio 

dessa lógica, avaliar conceitos não quantificáveis, como, por exemplo, as variáveis: discordo 

totalmente, discordo, concordo, concordo plenamente. Estas foram as utilizadas neste estudo.  

O artigo fuzzy sets publicado por Lotfi A. Zadeh, nos Estados Unidos, na década de 

sessenta, resumiu os conceitos dos chamados conjuntos fuzzy, que, posteriormente, evoluíram 

para a lógica fuzzy. A tese principal de Zadeh era a de que um elemento, não necessariamente, 
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pertence ou não pertence a um conjunto, sem que haja um contínuo grau de pertinência, ou 

seja, onde a passagem da pertinência para a não pertinência fosse gradual e não abrupta 

(ZIMMERMANN, 1991). 

Segundo Zimmermann (1991), Zadeh propõe considerar uma função que forneça um 

grau de pertinência de 0 a 1 dos diversos números ao conjunto considerado, em que o grau de 

pertinência 1 corresponde à pertinência total. Essa extensão da função característica da lógica 

clássica para o intervalo [0,1] originou os conjuntos fuzzy e possibilitou, entre outras coisas, a 

utilização de variáveis lingüísticas, permitindo a exploração do conhecimento humano no 

desenvolvimento de muitos sistemas. 

De acordo com Hein e Dadam (2009), nos conjuntos difusos, para cada elemento do 

universo de discurso corresponde um grau de pertinência, dado por um número real entre zero 

e um; com isso, esses conjuntos podem ser vistos como funções f A: V→ [0,1]. Como tal, 

podem ser representados por conjuntos de pares ordenados, em que o primeiro elemento do 

par pertence ao universo de discurso V, e o segundo elemento corresponde ao grau de 

pertinência do primeiro elemento em A. Assim, fenômenos quantitativos, advindos de uma 

linguagem natural ou artificial qualquer, podem ser interpretados e manuseados com um 

aparato matemático que lhes confere confiabilidade.  

Segundo Fassina (2006), o raciocínio da lógica fuzzy está baseado em três operações: 

fuzificação, inferência e defuzificação. Tal raciocínio pode ser visualizado na Figura 2. 
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Figura 2 - Controle difuso  
Fonte: Fassina (2006, p. 68) adaptado de Bojadziev e Bojadziev (1997).  

 

Na etapa da fuzzyficação, ocorre a transformação das entradas em entradas difusas. 

No segundo passo, o da inferência, é calculado um valor numérico representando uma 
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verdade para certa ação conseqüente, baseado em um conjunto de regras lógicas na forma de 

declarações se - então (if - then), onde o se é chamado de “antecedente” e o então é chamado 

de “conseqüente”. O resultado das regras de avaliação é uma saída difusa para cada tipo de 

ação conseqüente. O terceiro e último passo, no processamento da lógica difusa, é a 

defuzificação, em que os valores do processamento da lógica difusa terminam com o seu 

retorno em forma de saída não difusa (FASSINA, 2006).  

De acordo com Rodrigues e Santos (2004), estudos que envolvam problemas em que 

a incerteza, a ambigüidade ou a linguagem natural do ser humano é relevante apresentam 

situações favoráveis ao teste de aplicabilidade da teoria da Lógica Fuzzy. 

Neste estudo, a questão 3 do instrumento de coleta de dados possuía uma escala 

limitada de opções no intervalo inteiro de um até quatro (um foi considerado o valor mínimo e 

quatro o valor máximo)  para mensurar o nível característico de cada estágio do ciclo de vida. 

Esta questão foi transformada em um esquema cromossômico com nível de ploidia 4 

(tetraplóide).  As respostas obtidas foram convertidas em alelos e a sua fuzzyficação foi 

elaborada de modo a distribuir parte do valor latente da resposta entre os cromossomos.  

 

3.6.3 Análise de correspondências múltiplas 

 

Um dos objetivos desse estudo é analisar se as empresas se diferenciam na utilização 

dos atributos da contabilidade gerencial, segundo o estágio do ciclo de vida organizacional em 

que se encontram. Para alcançar tal objetivo, inicialmente é necessário verificar quais 

atributos da contabilidade gerencial são utilizados pelas empresas em cada estágio do ciclo de 

vida em que se encontram.  

A verificação dos atributos utilizados pelos grupos de empresas pertencentes a cada 

estágio do ciclo de vida organizacional deu-se primeiramente pela análise descritiva das 

respostas e posteriormente pela utilização da técnica estatística de análise de correspondências 

múltiplas.  

A análise de correspondências múltiplas se concentra na verificação da associação 

entre variáveis que são categóricas e que geram tabelas de contingência (MINGOTI, 2005). 

Quando o número de variáveis e categorias não é grande, usa-se o teste Qui-quadrado para 

avaliar se a informação contida nas linhas das tabelas é independente ou não das informações 

contidas nas colunas. Quando o conjunto de dados é maior, o uso da técnica Qui-quadrado 

fica limitado, pois existe a necessidade de relacionar um grande número de variáveis e 

categorias. Nestes casos, uma opção é a análise de correspondências (ANACOR). Como esse 
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estudo, possui um grande conjunto de variáveis  a serem relacionadas, envolvendo os estágios 

do ciclo de vida organizacional e os atributos da contabilidade gerencial optou-se pela 

utilização da análise de correspondências (ANACOR). 

Fávero et al. (2009, p. 271) afirmam que a análise de correspondência (ANACOR) e 

a análise de homogeneidade (HOMALS) “são técnicas de interdependência que buscam 

estudar a relação entre variáveis qualitativas, permitindo ao pesquisador a visualização de 

associações, por meio de mapas perceptuais que oferecem a noção de proximidade”. Mais 

adiante, os autores destacam que “a ANACOR é uma técnica que exibe as associações entre 

um conjunto de variáveis categóricas não métricas em um mapa perceptual, permitindo desta 

maneira, um exame visual de qualquer padrão ou estrutura de dados” (FÁVERO et al, 2009, 

p. 272). 

Parte-se de uma tabela de contingência do tipo apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Tabela de contingência 
  Variável Y 

  1 2 3 ... q Total 

1 n11 n12 n13 ... n1q n1.   

2 n21 n22 n23 ... n2q n2. 

3 n31 n32 n33 ... n3q n3. 

... ... ... ... ... ... ... 

Variável X 

p np1 np2 np3   npq np. 

Total   n.1 n.2 n.3 ... n.q n..=n 

Fonte:  elaboração própria. 

 

A matriz de correspondência é uma matriz P de dimensões p×q construída das 

proporções 
n

n
p ij

ij = . A matriz de perfil das linhas é uma matriz diagonal denotada por Dr’, 

cujos elementos diagonais são 
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Considerando a matriz 'rcPP
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−= , esta matriz tem entradas do tipo 
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afirma Mingoti (2005, p. 259), as entradas “representam uma comparação da proporção 

observada no interior de cada casela da tabela, com aquela esperada sob um modelo no qual 

as variáveis X e Y são independentes”. Com efeito, a análise de correspondências múltiplas 
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pode ser tratada pela análise das componentes principais, decompondo a matriz em seus 

autovalores e autovetores.  

As coordenadas principais das linhas da matriz 
~

P são dadas por 

kkqp
1

rqp ADY ××
−

× Λ=  e as coordenadas principais das colunas são dadas por 

kkqp
1

rqp BDZ ××
−

× Λ= . Mingoti (2005, p. 260) afirma que “as duas primeiras coordenadas 

principais das linhas e das colunas são as mais representativas em termos de associação” que 

existe entre as variáveis X e Y. 

A análise de correspondências múltiplas foi realizada com o suporte ferramental 

estatístico do software LHStat. 

 

3.7 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Uma das limitações desta pesquisa decorre das próprias limitações do instrumento de 

coleta de dados. Segundo Gil (2002), o questionário pode trazer algumas limitações, 

principalmente por não oferecer a garantia de que a maioria das pessoas devolva-o 

devidamente preenchido, o que pode implicar significativa diminuição da representatividade 

da amostra. Nesse estudo, o questionário foi enviado por e-mail e pelo correio, e a 

constituição da amostra dependeu do retorno do questionário respondido. 

Ainda, a complexidade inerente ao constructo, refletida no questionário, 

principalmente nos quesitos necessários à classificação das empresas dos estágios de ciclo de 

vida, confere também subjetividade na análise dos dados. Outro fator limitador diz respeito a 

estratégia de pesquisa, que baseou-se na percepção dos respondentes às questões formuladas. 

Sendo assim, aspectos subjetivos podem estar presentes no momento da resposta, 

direcionando-a para uma situação que não seja aquela na qual a empresa se encontra.  

Além disso, por ser aplicada a determinado segmento econômico de empresas do 

Estado de Santa Catarina, os resultados dessa pesquisa dizem respeito apenas a essas 

empresas, assim não se pode estender os resultados para outros setores econômicos e outras 

organizações. 

Outra limitação refere-se aos modelos teóricos considerados para a realização da 

pesquisa. Diversos modelos de ciclo de vida organizacional estão disponíveis na literatura, 

mas que não fazem parte do escopo do trabalho. Além disso, é preciso considerar que o 

modelo de ciclo de vida organizacional utilizado foi construído e aplicado em realidade 

diferente desta, podendo trazer algumas distorções. Também existem outras características 
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qualitativas da contabilidade gerencial que são abordadas na literatura e que não são utilizadas 

neste estudo. 

As técnicas estatísticas escolhidas e utilizadas nesse estudo, não são exaustivas. 

Novos testes utilizando outras técnicas estatísticas podem apresentar resultados diferenciados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Analisar dados, segundo Colauto e Beuren (2006, p. 136), “significa trabalhar com 

todo o material obtido durante o processo de investigação” buscando sumariá-los e 

“transformá-los em informações que sustentem um raciocínio conclusivo sobre o problema 

proposto”.  

Segundo Marconi e Lakatos (2002, p. 35), “análise e interpretação são duas 

atividades distintas mas estreitamente relacionadas”. De acordo com as autoras, “análise é a 

tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores”, e 

interpretação “é a atividade intelectual que procura dar um significado mais amplo as 

respostas, vinculando-as a outros conhecimentos”. 

Esta seção descreve, analisa e interpreta os dados coletados na pesquisa empírica. Os 

dados foram organizados com o intuito de obter respostas às questões formuladas para esse 

estudo. Inicialmente apresenta-se o perfil dos respondentes e caracterizam-se as empresas 

pesquisadas. Em seguida identifica-se o estágio do ciclo de vida organizacional em que as 

empresas se encontram e os atributos da contabilidade gerencial utilizados pelas empresas. 

Por último, os atributos da contabilidade gerencial são relacionados aos estágios do ciclo de 

vida das empresas. 

  

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

A primeira parte do instrumento de coleta de dados utilizado nessa pesquisa 

propunha-se a caracterizar, de forma resumida, o perfil dos respondentes. O questionário foi 

dirigido ao administrador da empresa para que as respostas fossem de pessoas que conhecem 

a empresa e estejam envolvidas com a sua gestão. No entanto, diante da impossibilidade do 

mesmo responder o  questionário, solicitava-se que essa tarefa fosse delegada  a alguém com 

condições de fazê-lo.  

Para caracterizar o perfil dos respondentes averiguaram-se o cargo ou função dos 

respondentes na empresa, o tempo que ocupam tal cargo ou função, bem como sua formação 

acadêmica. 

 

4.1.1 Função ou cargo dos respondentes   

 

A função ou cargo exercido pelos respondentes do questionário nas empresas 
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pesquisadas, bem como o tempo que ocupam o cargo, são apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Função ou cargo dos respondentes e tempo de ocupação do cargo 
Função ou cargo Quantidade de respondentes Frequência % 

Proprietário 10 25% 
Diretor 9 22,5% 
Gerente de área funcional 8 20% 
Assistente Administrativo 6 15% 
Administrador 3 7,5% 
Controller 2 5% 
Assistente Contábil 1 2,5% 
Não respondeu 1 2,5% 

Total 40 100% 
Tempo de ocupação do cargo  Quantidade de respondentes Frequência 

 ≤ 1 ano 5 12,5% 
 > 1 ≤ 5 anos 23 57,5% 
 > 5 ≤ 10 anos 6 15% 
 > 10 ≤ 20 anos 5 12,5% 
 > 20 anos 1 2,5% 

 Total 40 100% 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Embora o questionário tenha sido direcionado ao administrador ou proprietário da 

empresa, há respondentes com outras funções. No entanto, todas as funções são ligadas à 

administração. A Tabela 3 mostra que a maioria dos respondentes ocupa função ou cargo de 

diretor, de gerente de área funcional ou de proprietário da empresa. 

As questões constantes no instrumento de coleta de dados requeriam respostas para o 

tempo presente. Sendo assim, para responder o questionário, era necessário que o respondente 

conhecesse aspectos recentes e atuais relativos à gestão da empresa. Todavia, para conhecer 

tais aspectos supõe-se necessário algum período de experiência na organização.  Das respostas 

recebidas, pode-se constatar que a maioria dos respondentes estão a mais de um ano no cargo 

e somente 12,5% ainda não completaram um ano de atuação na empresa.  

 

4.1.2 Formação acadêmica 

 

Na sequência o questionário procurou obter informações sobre a formação 

acadêmica dos respondentes da pesquisa, indagando se possuem ou não curso de graduação 

concluído, oferecendo-lhes duas possibilidades de resposta: sim (em que área?) ou não. 

Questionou-se ainda, a respeito da especialidade, ou seja, se possuem ou não curso de pós-

graduação concluído e em que área. As respostas podem ser visualizadas na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Formação acadêmica e especialização dos respondentes 
Curso de graduação concluído Quantidade de respondentes Frequência % 

Administração 9 22,5% 
Economia 4 10,0% 
Ciências Contábeis 3 7,5% 
Direito 3 7,5% 
Engenharia 2 5,0% 
Técnico em Processos Industriais 2 5,0% 
Ciências da Computação 1 2,5% 
Elétro-Eletrônica 1 2,5% 
Marketing 1 2,5% 
Processamento de dados 1 2,5% 
Técnico em Eletromecânica 1 2,5% 
Turismo e Lazer 1 2,5% 
Não identificou a área da graduação 2 5,0% 
Não possui 9 22,5% 

Total 40 100% 
Curso de pós-graduação lato sensu Quantidade de respondentes Frequência % 

Administração 4 12,9% 
Automação Industrial 2 6,5% 
Engenharia  2 6,5% 
Logística 2 6,5% 
Marketing 2 6,5% 
Controladoria 1 3,2% 
Direito 1 3,2% 
Não possui 17 54,8% 

Total 31 100% 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

O destaque na área de formação foi a graduação em administração (22,5%). No 

entanto, observa-se que o mesmo percentual de respondentes não possui graduação concluída. 

Percebe-se que profissionais graduados em outras áreas de conhecimento, diferentes de 

administração, também participam do processo de gestão das empresas. Sobre esse aspecto 

convém ressaltar que, dos respondentes proprietários das empresas, que identificaram sua área 

de graduação, somente um possui graduação em administração. Os outros possuem graduação 

relacionada à atividade operacional das empresas, como engenharia, técnico em 

eletromecânica e técnico em processos industriais.  

Dos respondentes graduados, 54,8% não possuem curso de especialização lato sensu 

em nível de especialização. Dos que possuem, a maioria especializou-se em áreas ligadas à 

administração. 

A função ou cargo, o tempo de serviço e a formação acadêmica dos respondentes da 

pesquisa constituem-se em um conjunto de características que contribui para dar consistência 

às respostas das demais questões formuladas no instrumento de coleta de dados.  Cabe 

ressaltar que as respostas obtidas refletem o entendimento, a percepção ou o ponto de vista da 
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pessoa que respondeu o questionário acerca da temática abordada. Se essa pessoa exerce 

cargo ou função na área de gestão, participa da gestão da organização há algum tempo e, 

adicionalmente, possui curso superior, tais características a qualificam para responder o 

questionário da pesquisa. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

 

A segunda parte do instrumento de coleta de dados buscou dados para caracterizar as 

empresas participantes da pesquisa. Verificou-se a data de constituição das empresas, sua 

forma jurídica, quantidade de empregados, faturamento bruto de 2009, mercado de atuação e 

uso de serviços de contabilidade e consultoria. 

 

4.2.1 Tempo e forma jurídica de constituição 

 

O instrumento de coleta de dados da pesquisa solicitava aos respondentes que 

apontassem a data de início das atividades e a forma jurídica de constituição da empresa. Tal 

questionamento teve por objetivo levantar o tempo de existência dessas organizações e sua 

característica jurídica. Na Tabela 5 apresentam-se as respostas. 

 

Tabela 5 - Tempo e forma jurídica de constituição das empresas 
Tempo de constituição Quantidade de empresas Frequência 

 ≤ 1 ano 2 5% 
 > 1 ≤ 5 anos 13 32,5% 
 > 5 ≤ 10 anos 6 15% 
 > 10 ≤ 20 anos 11 27,5% 
 > 20 anos 8 20% 

 Total 40 100% 

Forma jurídica Quantidade de empresas Frequência 
Sociedade Limitada 35 87,5% 
Sociedade Anônima 3 7,5% 
Empresa individual 2 5% 

Total 40 100% 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

O tempo de existência das empresas variou entre menos de 1 ano e 49 anos de idade, 

sendo que a mediana ficou em 9 anos e meio, ou seja, metade das empresas possui menos de 9 

anos e meio de existência e a outra metade está acima dessa idade. Destaca-se que a grande 

maioria (87,5%) é constituída sob a forma de sociedade limitada. 
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4.2.2 Porte da empresa  

 

Para identificar o porte das empresas, duas questões foram formuladas, uma 

solicitando a quantidade de funcionários e outra, o faturamento total do ano de 2009. A 

questão que abordou a quantidade de funcionários foi elaborada por faixas segundo critério de 

classificação de porte utilizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE). De acordo com o SEBRAE (2007), considera-se microempresa, a 

indústria com até 19 empregados; pequena empresa, com 20 a 99 empregados; média 

empresa, com 100 a 499 empregados e grande empresa, a indústria com mais de 499 

empregados. 

A questão que abordou o faturamento anual, também com o intuito de definir o porte 

das empresas, levou em consideração os seguintes portes, conjugando-se limites de 

faturamento de acordo com a legislação tributária e comercial vigentes no país, quais sejam:  

a) microempresa: faturamento até R$ 2,4 milhões;  

b) pequena empresa: faturamento acima de R$ 2,4 milhões até R$ 48 milhões;  

c) média empresa:  faturamento superior a R$ 48 milhões até R$ 300 milhões; e  

d) grande empresa: faturamento superior a R$ 300 milhões. 

Os critérios utilizados para definir as faixas de faturamento, objetivando o 

enquadramento das empresas por porte foram os seguintes:  

a) definiu-se primeiramente o menor e o maior porte, sendo que o limite de 

faturamento para o menor porte é o estabelecido pela Lei Geral da 

Microempresa (Lei nº 123/06), enquanto o montante anual de faturamento que 

caracteriza a empresa como sendo de grande porte é aquele estabelecido na Lei 

das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07);  

b) os portes intermediários constam da legislação tributária (Decreto nº 3.000/99 - 

Regulamento do Imposto de Renda), que permite, ressalvadas algumas 

exceções, que empresas com faturamento até R$ 48 milhões optem por uma 

forma de tributação simplificada do lucro denominada de Lucro Presumido, 

sugerindo que tais organizações sejam menos complexas do ponto de vista 

tributário. 

A Tabela 6 evidencia os resultados da pesquisa para o porte das empresas, de acordo 

com a quantidade de empregados e com o faturamento total do ano de 2009. 
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Tabela 6 - Quantidade de empregados e faturamento bruto das empresas 
Nº de empregados Quantidade de empresas Frequência % 

Até 19 25 62,5% 
De 20 até 99 9 22,5% 
De 100 até 499 3 7,5% 
Acima de 499 2 5% 
Não respondeu 1 2,5% 

Total 40 100% 

Faturamento anual (2009) Quantidade de empresas Frequência % 
Até R$ 2.400.000,00 26 65% 
Acima de R$ 2.400.000,00 até R$ 48.000.000,00 10 25% 
Acima de R$ 48.000.000,00 até R$ 300.000.000,00 2 5% 
Acima de R$ 300.000.000,00 1 2,5% 
Não respondeu 1 2,5% 

Total 40 100% 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A maioria das empresas ficou enquadrada como micro e pequena empresa, tanto pelo 

critério da quantidade de empregados quanto pelo do faturamento bruto. Esse indicador da 

amostra é condizente com pesquisa divulgada pelo SEBRAE (2007), a qual destaca que as 

micro e pequenas empresas são um dos principais pilares de sustentação da economia 

brasileira e que no Estado de Santa Catarina, essas pequenas indústrias representam mais de 

95% das empresas do setor industrial.  

 

4.2.3 Mercado de atuação 

 

A fim de conhecer o mercado de atuação das empresas pesquisadas, elaborou-se uma 

questão com as seguintes alternativas de resposta: mercado interno (quais regiões) e mercado 

externo (principais países). As respostas constam da Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Mercado de atuação das empresas 
Atua Não atua Não respondeu 

Área de atuação 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Total de 
Empresas 

Mercado externo 4 10% 36 90% 0 0% 40 
Mercado interno 40 100% 0 0% 0 0% 40 
  Todas as regiões 12 30% 27 67,5% 1 2,5% 40 
  Região Sul 39 97,5% 0 0% 1 2,5% 40 
  Região Sudeste 19 47,5% 20 50% 1 2,5% 40 
  Região Centro oeste 15 37,5% 24 60% 1 2,5% 40 
  Região Nordeste 16 40% 23 57,5% 1 2,5% 40 
  Região Norte 16 40% 23 57,5% 1 2,5% 40 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Das empresas participantes, 90% atuam somente no mercado interno e destas 30% 

atuam em todas as regiões do país. As empresas com respostas de atuação no mercado externo 

apontaram os seguintes países com os quais realizam transações comerciais: EUA, Índia, 

China, Alemanha, Canadá, África do Sul, Chile, Argentina, Guatemala, Colômbia, Peru, 

Paraguai e Uruguai.  

A atuação no mercado externo ou em todas as regiões do país não é uma 

característica unicamente das empresas de grande porte. Observou-se que tanto 

microempresas, como empresas de porte médio ou grande atuam no mercado externo ou em 

todas as regiões do país.  

 

4.2.4 Atividades de contabilidade e consultoria 

 

Ainda na caracterização das empresas, questionou-se sobre as atividades de 

contabilidade, indagando se são realizadas internamente na empresa ou terceirizadas. Além 

disso, procurou-se identificar se a empresa possui algum tipo de consultoria contratada e em 

que área. Os resultados são demonstrados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Serviços de contabilidade e consultoria das empresas 
Serviço de contabilidade e consultoria Quantidade de empresas Frequência 

Contabilidade terceirizada 36 90% 
Contabilidade interna 4 10% 
Total 40 100% 
Sem contrato de consultoria 27 68% 
Com contrato de consultoria 13 33% 

Total 40 100% 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Constatou-se que 90% das empresas possuem as atividades de contabilidade 

terceirizadas e que 32,5% das empresas contratam algum tipo de consultoria. Nas empresas 

com algum tipo de consultoria foram indicadas as seguintes áreas focalizadas: gestão, 

qualidade, controladoria e auditoria.  

A análise do perfil das empresas permite inferir que, 52,5% das empresas possui 10 

anos ou menos de existência, a maioria é micro e pequena empresa constituída sob a forma de 

sociedade limitada, atuam preponderantemente no mercado interno e possuem contabilidade 

terceirizada. 
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4.3 ESTÁGIOS DO CICLO DE VIDA DAS EMPRESAS PESQUISADAS 

 

Para atender o primeiro objetivo específico desse estudo, que é o de verificar em que 

estágio do ciclo de vida do modelo preconizado por Lester, Parnell e Carraher (2003) as 

empresas se encontram, um conjunto de questões foi incluído no instrumento de coleta de 

dados. As questões foram aquelas propostas pelos autores para caracterizar cada estágio, quais 

sejam: nascimento, crescimento, maturidade, rejuvenescimento e declínio. Nessa parte do 

questionário o respondente foi solicitado a opinar sobre as questões relacionadas ao ciclo de 

vida organizacional, marcando as alternativas apresentadas com “0” para “Não sei” ou “1 a 4” 

de acordo com a escala crescente de concordância com a questão formulada. 

 

4.3.1 Critérios para classificação nos estágios do ciclo de vida por observação 

 

Inicialmente,  a classificação das empresas nos estágios do ciclo de vida foi baseada 

apenas na observação das respostas obtidas, levando em consideração o maior grau de 

concordância com as questões que caracterizam cada estágio, de acordo com os indicadores 

para identificação do estágio do ciclo de vida constante do Quadro 9, na seção 3.3. Nesse 

quadro constam 20 questões, sendo quatro para cada estágio do ciclo de vida. O respondente 

tinha as seguintes opções de respostas para cada questão: não sei; discordo totalmente; 

discordo; concordo; e concordo plenamente. Dessa forma, para a classificação da empresa em 

um ou outro estágio do ciclo de vida, considerou-se o maior grau de concordância no conjunto 

das quatro questões de cada estágio em comparação com os demais.  

A classificação consistiu, primeiramente, em somar, para o conjunto das quatro 

questões de cada estágio, a quantidade de respostas para as opções “concordo plenamente” e 

“concordo”, com peso maior para a primeira. Isso quer dizer que se para as questões do 

estágio nascimento houve uma resposta “concordo plenamente” e duas “concordo” e para as 

questões do estágio crescimento houve duas respostas “concordo plenamente” e uma 

“concordo”, a empresa foi enquadrada no estágio crescimento, ainda que a soma das respostas 

para as opções “concordo plenamente” e “concordo” seja igual a três nos dois casos.  

Em caso de empate adicionavam-se as respostas para as opções “discordo” e 

“discordo totalmente”, sendo a menor quantidade de resposta para esta última, fator 

determinante para o enquadramento em determinado estágio de ciclo de vida. Persistindo o 

empate, as respostas dos estágios empatados foram somadas às do estágio de ciclo de vida 

imediatamente anterior ou posterior, aplicando-se o critério de grau de concordância, 
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somando-se todas as respostas. Nesse caso a empresa foi enquadrada em um ou outro estágio 

empatado, dependendo do grau de concordância obtido pela soma das respostas com o estágio 

imediatamente anterior ou posterior.  

Caso a opção “não sei” tenha sido assinalada como resposta em qualquer conjunto de 

questões de cada estágio, a comparação entre um estágio e outro foi feita descartando-se as 

questões dos demais conjuntos cujas respostas tiveram menor grau de concordância, ficando a 

decisão de enquadramento limitada às questões restantes. Estabeleceu-se como condição 

mínima para o enquadramento das empresas em determinado estágio do ciclo de vida, a 

ocorrência de pelo menos uma resposta “concordo”. Caso as respostas não possibilitassem o 

enquadramento da empresa em um dos estágios de ciclo de vida, de acordo com os critérios 

que foram definidos, a empresa seria retirada da amostra da pesquisa.  

No Quadro 10 é possível visualizar um exemplo de enquadramento de uma empresa 

em determinado estágio do ciclo de vida por meio dos critérios que foram definidos, bem 

como a classificação de cada estágio por grau de concordância. 

 

A B C D E F Respostas da empresa 
para as questões de cada 

estágio 
Concordo 

plenamente Concordo A + B Discordo 
Discordo 

totalmente 
Ordem de 

concordância 

Nascimento 2 0 2 2 0 3º 
Crescimento 1 2 3 0 1 1º 
Maturidade 0 2 2 1 1 5º 
Rejuvenescimento 0 3 3 0 1 2º 
Declínio 0 2 2 2 0 4º 
Quadro 10 - Exemplo de classificação nos estágios do ciclo de vida 
Fonte: elaboração própria. 

 

De acordo com o Quadro 10, a empresa seria enquadrada no estágio crescimento, 

primeiro classificado em ordem de concordância (coluna F). Note-se que a soma das respostas 

“concordo plenamente” e “concordo” é igual a três, para os estágios crescimento e 

rejuvenescimento (coluna C). Nesse caso é a resposta para “concordo plenamente” que 

classifica o estágio crescimento em 1º lugar em ordem de concordância, à frente do estágio 

rejuvenescimento, 2º colocado. Os outros três estágios têm a mesma quantidade de respostas 

somando-se as opções “concordo plenamente” e “concordo”. Entre os três, o maior grau de 

concordância ficou com o estágio nascimento com suas duas respostas em “concordo 

plenamente”, seguido do estágio declínio com duas respostas “concordo”. Embora o estágio 

maturidade também tenha duas respostas “concordo” possui menor grau de concordância em 

relação ao estágio declínio porque esse último possui a menor quantidade de respostas para a 
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opção “discordo totalmente”.  

Seguindo estes critérios, procedeu-se à classificação das empresas constantes da 

amostra de pesquisa em seus respectivos estágios do ciclo de vida. Os resultados podem ser 

visualizados na Tabela 9. O conjunto de questões com as respectivas respostas de todas as 

empresas consta no Apêndice C. 

 

Tabela 9 - Enquadramento das empresas por observação nos estágios do ciclo de vida 
Estágio do ciclo de vida Quantidade de empresas Frequência % 

Nascimento 23 57,5% 
Crescimento 6 15% 
Maturidade 3 7,5% 
Rejuvenescimento 4 10% 
Declínio 4 10% 

Total 40 100% 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A fase de nascimento predominou entre as empresas (57,5%). Segundo Lester, 

Parnell e Carraher (2003), esta fase marca o início do desenvolvimento organizacional e tem 

como características principais: ser pequena quando comparada aos concorrentes, 

centralização do poder decisório no fundador ou proprietário; estrutura organizacional e 

processamento das informações considerados simples. 

Após a classificação das empresas por observação conforme os critérios definidos, 

procedeu-se à classificação utilizando-se da técnica estatística denominada lógica fuzzy. 

 

4.3.2 Classificação das empresas nos estágios do ciclo de vida pela lógica fuzzy  

 

A classificação das empresas por meio da lógica fuzzy será ilustrada seguindo-se 

alguns procedimentos. Primeiramente apresentam-se, no Quadro 11, as opiniões (respostas 

assinaladas) por uma das empresas participantes da pesquisa (empresa 11), para cada uma das 

afirmativas da questão 3, do instrumento de coleta de dados. Esta empresa foi classificada no 

estágio da maturidade de acordo com os critérios de classificação por observação definidos na 

seção 4.3.1. Vale lembrar que no instrumento de coleta de dados, estas afirmativas não 

estavam agrupadas por estágio do ciclo de vida, mas dispostas em ordem aleatória. 

As opções de respostas 1, 2, 3 e 4 do Quadro 11 significam, respectivamente, 

discordo totalmente, discordo, concordo e concordo plenamente. As afirmativas cuja opção de 

resposta assinalada foi a “não sei”, foram descartadas para efeito de enquadramento das 

empresas nos estágios do ciclo de vida pela lógica fuzzy.  
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Respostas 
Estágio Perguntas do questionário 

1 2 3 4 

1 
Nossa organização é pequena em tamanho, quando comparada com 
nossos concorrentes 

  X     

2 
O poder decisório de nossa empresa está principalmente nas mãos 
do fundador   X     

3 A nossa estrutura organizacional pode ser descrita como simples     X   
Nascimento 

4 
O processamento de informação em nossa empresa pode ser descrito 
como simples, no estilo boca-a-boca   X     

5 
O poder decisório de nossa empresa é dividido entre proprietários e 
investidores X       

6 
Em nossa organização, temos várias especializações (contadores, 
engenheiros, etc.) e com isso nos tornamos diferenciados   X     

7 
O processamento de informação pode ser descrito como monitorador 
de desempenho e facilitador de comunicação entre os departamentos     X   

Crescimento 

8 
A maioria das decisões na nossa empresa é tomada por um grupo de 
gestores que utilizam algumas análises sistemáticas, mas que ainda 
são superficiais 

    X   

9 
Como empresa somos maiores do que a maioria dos nossos 
concorrentes, mas não tão grande como poderíamos ser     X   

10 
O poder decisório de nossa empresa está concentrado nas mãos de 
um grande número de acionistas X       

11 
A nossa estrutura organizacional é formal, baseada na visão 
departamental e funcional 

    X   
Maturidade 

12 
O processamento de informação é sofisticado e necessário para a 
produção eficiente e para atingir os resultados requeridos     X   

13 
Somos uma organização com um conselho de administração e 
diretores 

  X     

14 
A nossa estrutura é divisional ou matricial com sistemas de controle 
sofisticados   X     

15 
O processamento de informação é muito complexo e utilizado na 
coordenação de diversas atividades para melhor servir aos mercados   X     

Rejuvenescimento 

16 
A maioria das decisões na nossa empresa é feita por gerentes, 
forças-tarefa, equipes de projeto e que estão tentando facilitar o 
crescimento através da participação 

    X   

17 A nossa estrutura é centralizada, com poucos sistemas de controle     X   
18 O processamento de informação não é muito sofisticado     X   

19 
O processo decisório é centralizado na alta administração e 
considerado não muito complexo   X     Declínio 

20 
A maioria das decisões na nossa empresa é feita por alguns gerentes 
conservadores X       

Quadro 11 - Questões do ciclo de vida organizacional aplicado às empresas 
Fonte: questionário respondido pela empresa 11. 

 

Em seguida, a questão 3 do instrumento de coleta de dados foi transformada em um 

esquema cromossômico tetraplóide, composto de quatro cromossomos (C1, C2, C3 e C4), com 

comprimento de 20 locus. 

Este esquema cromossômico está demonstrado no Quadro 12, cujos números de 1 a 

20, da primeira linha representam as 20 afirmativas listadas no Quadro 11. Nesse caso, cada 

cromossomo tem comprimento máximo de vinte locus, cada qual abrigando um gene, cuja 
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característica (valor ou alelo) dependerá da opção de resposta assinalada pelo respondente da 

pesquisa para cada afirmativa. 

 

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C1                     
C2                     
C3                     
C4                                         

Quadro 12 - Esquema cromossômico tetraplóide com comprimento de 20 locus 
Fonte: elaboração própria.  

 

Para efeito da lógica fuzzy, os valores das respostas podem variar de 1 (discordo 

totalmente) a 4 (concordo plenamente). A característica dos genes do cromossomo C1 é a de 

terem valor igual a 1 sempre que a opção de resposta, assinalada para cada afirmativa, for a 

“discordo totalmente”. Do mesmo modo a característica dos genes dos cromossomos C2, C3 e 

C4 é a de terem, respectivamente, valor igual a 2, 3 e 4 sempre que as respectivas opções de 

resposta, assinaladas para cada afirmativa, forem: discordo, concordo e concordo plenamente.  

Sendo assim, os valores máximos de cada gene dos cromossomos C1, C2, C3 e C4 serão, 

respectivamente, 1, 2, 3 e 4. Contudo, os genes dos cromossomos C1 à C4 poderão possuir 

valores inferiores ao máximo, sempre que a opção de resposta que lhes corresponda não for 

assinalada, por meio do processo de fuzzyficação conforme demonstrado no exemplo do 

Quadro 13. 

 

Afirmativas 
Cromossomos 

1 2 3 4 
C1 1 1 1 1 
C2 2 2 2 0 
C3 3 3 1 0 
C4 4  2 0 0 

Quadro 13 - Exemplo de valores fuzzyficados  
Fonte: elaboração própria.  

 

A fuzzyficação é elaborada de modo a distribuir verticalmente, para os genes de 

outros cromossomos, o valor atribuído a determinado gene de um cromossomo específico, em 

virtude da resposta assinalada pelo respondente. A variação da distribuição vertical 

corresponde à redução de uma unidade entre um cromossomo e outro em função da distância 

que separa o gene que recebeu o valor da resposta, dos demais. 

No Quadro 13, os valores em destaque (4, 3, 2 e 1) representam aqueles atribuídos a 

cada gene dos cromossomos C4 à C1 de acordo com a opção de resposta escolhida pelo 

respondente para cada afirmativa. Desse modo, a atribuição de valor para um gene do 
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cromossomo C4, como está demonstrado no Quadro 13 para a afirmativa 1, fará com que os 

demais genes localizados acima dele (em outros cromossomos) passem a ter a característica 

de possuir o seu valor diminuído de uma unidade por cromossomo de distância. Ou seja,  o 

valor do gene do cromossomo C1 para a questão 1 será igual a 1 porque existem três 

cromossomos de distância entre C1 e C4 (4 - 3 = 1). Da mesma forma, sempre que for 

atribuído valor a qualquer gene do cromossomo C3, como está demonstrado no Quadro 13 

para a afirmativa 2, os demais genes localizados acima e abaixo dele também terão a 

característica de possuir o seu valor diminuído de uma unidade por cromossomo de distância. 

Ou seja,  os valores do genes dos cromossomos C2 e C4, para a afirmativa 2, serão iguais a 2 

porque existe somente um cromossomo de distância entre C3 e C4 bem como entre C3 e C2. O 

menor valor fuzzyficado para cada gene será igual a zero, pois não há valor negativo para 

medição de distância. Poder-se-ia efetuar de outras maneiras esta fuzzyficação, porém os 

resultados não seriam distintos do apresentado. 

Baseados na metodologia de fuzzyficação apresentada, o Quadro 14 demonstra o 

sistema genético da empresa 11, participante da pesquisa,  antes da fuzzyficação.  

 

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C1         1         1                   1 
C2 2 2   2   2             2 2 2       2   
C3     3       3 3 3   3 3       3 3 3     
C4                                         

Quadro 14 - Interpretação genética das respostas da empresa 11 antes da fuzzyficação 
Fonte: elaboração própria.  

 

Os valores destacados no Quadro 14, representam as opções de resposta dessa 

empresa para as afirmativas do Quadro 11.  

O sistema genético dessa empresa após a fuzzyficação consta no Quadro 15.  

 

P  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
C3 1 1 3 1 0 1 3 3 3 0 3 3 1 1 1 3 3 3 1 0 
C4 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 

Quadro 15 - Fuzzyficação do valor das respostas da empresa 11 
Fonte: elaboração própria.  

 

Os valores destacados no Quadro 15 para cada gene em cada cromossomo 

representam as opções de resposta dessa empresa para as afirmativas do Quadro 11. Os 

valores dos demais genes, abaixo e acima, estão diminuídos em uma unidade.  
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Para dar continuidade ao processo de classificação das empresas nos estágio do ciclo 

de vida de acordo com a lógica fuzzy, foi necessário elaborar um esquema genético difuso 

artificial (modelo) para cada estágio, também denominado de matriz pura. A obtenção do 

modelo deu-se por meio da atribuição de valores máximos de resposta para as quatro 

afirmativas que caracterizam cada estágio do ciclo de vida.  O esquema genético, já 

fuzzyficado, para cada estágio do ciclo de vida é apresentado no Quadro 16. 

 

Nascimento: 
P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 
C3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
C4 4 4 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Crescimento: 
P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 
C3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 
C4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maturidade: 
P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
C3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 
C4 0 0 0 0 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 
Rejuvenescimento: 
P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
C3 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
C4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 
Declínio: 
P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
C3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 4 4 4 

Quadro 16 - Esquema genético difuso artificial para cada estágio do ciclo de vida 
Fonte: elaboração própria.  

 

Nota-se que no caso do estágio do nascimento, o valor máximo de resposta (4) foi 

atribuído aos genes do cromossomo C4, denotando concordância plena com as afirmativas 1 à 

4 do Quadro 11, as quais objetivam caracterizar este estágio. Em contrapartida, os valores dos 

genes dos outros cromossomos, acima de C4, neste estágio, tiveram seus valores diminuídos 

em uma unidade por cromossomo,  pelo processo de fuzzyficação. Essa mesma situação 

ocorre nos demais esquemas genéticos dos outros estágios do ciclo de vida, para as 

afirmativas que caracterizam cada estágio. 
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Para melhor entendimento do Quadro 16, descreve-se como deveria ser o 

comportamento das respostas de uma empresa para ser considerada geneticamente pura no 

estágio do nascimento: a empresa classificada nesse estágio concordaria plenamente (4) com 

todas as afirmativas (1 a 4) que o caracterizam; concordaria (3) com todas as afirmativas do 

estágio do crescimento (5 a 8); discordaria (2) de todas as afirmativas do estágio maturidade 

(9 a 12); discordaria totalmente (1) de todas as afirmativas do estágio rejuvenescimento (13 a 

16) e discordaria (2) de todas as afirmativas do estágio do declínio (17 a 20).  

O grau de concordância admitido entre as afirmativas dos cinco estágios do ciclo de 

vida em uma mesma matriz pura considerou a proximidade de um estágio com o outro em 

face de suas características.  

O enquadramento das empresas em cada estágio do ciclo de vida, de acordo com a 

lógica fuzzy, levou em conta a menor distância existente entre o esquema genético de cada 

empresa, elaborado de acordo com as respostas  para cada afirmativa do Quadro 11, e a matriz 

pura de cada estágio. 

A medida utilizada no cálculo das distâncias cromossômicas, segundo Novello e 

Hein (2006), é dada pela expressão: ( ) ( )( )( ) 2
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matriz ei será carregada com os alelos difusos das empresas pesquisadas. A matriz ej será de 

referência, ou seja, ela assume, durante os testes, a posição de alguma fase pura.  A menor 

distância irá apontar a que grupo pertence a empresa pesquisada em maior grau.  

Cada empresa pode ser escrita na forma de uma matriz de 4 linhas e 20 colunas, 

assim ( )ji ee −  dará origem a uma nova matriz 4×20. Multiplicando-se esta matriz pela sua 

transposta ( )t
ji ee − , chega-se a uma matriz quadrada homogênea 4×4, cuja soma dos 

elementos de seu traço é igual a soma de seus autovalores (eigenvalues), que no caso são 4 

valores. A distância cromossômica entre duas dadas empresas foi usada como sendo a raiz 

quadrada do maior autovalor encontrado. A matriz de distâncias entre as fases (geneticamente 

puras) é apresentada no Quadro 17. 

 

Fase/Fase Nascimento Crescimento Maturidade Rejuvenescimento Declínio 
Nascimento 0 7,6405 14,3383 17,8073 16,1444 
Crescimento 7,6405 0 9,2308 16,1444 17,8073 
Maturidade 14,3383 9,2308 0 9,2308 7,6405 

Rejuvenescimento 17,8073 16,1444 9,2308 0 7,6405 
Declínio 16,1444 17,8073 7,6405 7,6405 0 

Quadro 17 - Distâncias entre as fases geneticamente puras 
Fonte: elaboração própria.  
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No Quadro 17 constam as distâncias entre as fases geneticamente puras. Uma 

empresa pura do nascimento, por exemplo, estará menos distante do crescimento (7,6405) do 

que do rejuvenescimento (17,8073).  

Após submeter as 40 empresas respondentes ao cálculo da distância existente entre o 

seu esquema genético e a matriz pura de cada um dos estágios do ciclo de vida, foi elaborado 

o Quadro 18. 

 
Empresa Nascimento Crescimento Maturidade Rejuvenescimento Declínio Classificação Fuzzy 
e1 9,5995 11,4426 12,3461 12,4126 10,6145 Nasc 
e2 8,3770 13,0888 16,5314 17,8827 14,8053 Nasc 
e3 7,5495 11,7185 14,0985 13,7727 10,9504 Nasc 
e4 7,6643 9,2315 11,8075 13,5087 12,5129 Nasc 
e5 11,2750 11,5359 11,3684 11,8364 11,6591 Nasc 
e6 9,2544 14,7658 17,4529 17,1435 12,7435 Nasc 
e7 8,7418 13,3076 15,2103 16,0393 12,5410 Nasc 
e8 10,3869 14,6998 16,5896 16,4590 12,3406 Nasc 
e9 10,9214 10,6762 10,8067 12,8603 12,9977 Cresc 
e10 14,0984 10,9600 7,7460 10,8892 14,1141 Mat 
e11 11,6852 11,2506 10,1780 11,2829 11,6236 Mat 
e12 12,6187 11,7061 11,3578 13,6780 14,5609 Mat 
e13 8,1581 11,5705 14,9763 17,1011 14,9794 Nasc 
e14 11,7340 15,1543 15,4750 13,7221 9,7624 Decl 
e15 9,4123 7,8178 8,8652 12,5957 13,5938 Cresc 
e16 12,5946 12,3935 11,4258 12,4020 12,5562 Mat 
e17 10,9155 10,9978 10,9793 12,5761 12,2924 Nasc 
e18 15,2074 11,7507 9,9258 7,2128 13,7778 Rejuv 
e19 10,4425 13,5642 15,0879 15,4131 12,7367 Nasc 
e20 8,1001 9,9591 11,9557 13,4460 11,9952 Nasc 
e21 7,8083 12,0943 14,9823 15,9145 12,9717 Nasc 
e22 8,7576 9,4425 11,5010 14,0618 13,5544 Nasc 
e23 8,8434 10,0181 12,0044 13,7006 12,9839 Nasc 
e24 10,8450 12,7950 13,1930 13,2116 11,3879 Nasc 
e25 10,6807 14,5179 15,7933 14,9116 11,3352 Nasc 
e26 9,6502 12,2713 13,5210 13,4859 11,0236 Nasc 
e27 10,3398 12,9279 13,8564 14,3639 12,2222 Nasc 
e28 13,0069 14,0503 12,5901 11,5607 10,2641 Decl 
e29 12,5236 15,3148 16,2301 16,3311 13,7505 Nasc 
e30 10,9246 15,7731 17,4516 16,4574 11,8888 Nasc 
e31 13,1423 11,3989 8,7573 10,4412 12,3964 Mat 
e32 9,8875 10,5811 11,3125 12,5485 11,8818 Nasc 
e33 8,8547 11,8567 13,7455 14,3358 11,8920 Nasc 
e34 7,9020 11,0854 14,0010 15,5029 13,4036 Nasc 
e35 9,8504 9,8504 10,3246 11,9007 11,9007 Nasc/Cresc 
e36 11,8945 13,1546 12,6546 11,9090 10,4907 Decl 
e37 9,4514 10,4543 11,3490 12,3913 11,5772 Nasc 
e38 11,4637 10,4044 8,7050 10,1990 11,6102 Mat 
e39 10,6030 16,0341 18,0913 17,3248 12,4650 Nasc 
e40 11,0938 14,3417 15,9485 16,0679 13,2476 Nasc 

Quadro 18 - Distâncias das empresas e as fases geneticamente puras 
Fonte: dados da pesquisa.  
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Para cada empresa respondente, mediu-se a distância dela com cada uma das fases 

geneticamente puras e a menor distância apresentada classificou-a naquela fase. 

No Quadro 19 demonstra-se a classificação difusa de todas as empresas pesquisadas, 

bem como o estágio em que cada empresa foi classificada pela observação segundo critérios 

estabalecidos e anteriormente apresentados.  

 

Empresa Nascimento Crescimento Maturidade Rejuvenesc. Declínio 
Classificação 

Fuzzy 
Estágio   

Observado 

e1 0,4694 0,3675 0,3176 0,3139 0,4133 Nasc Nasc 
e2 0,5370 0,2765 0,0862 0,0115 0,1816 Nasc Nasc 
e3 0,5827 0,3523 0,2207 0,2387 0,3947 Nasc Nasc 
e4 0,5764 0,4897 0,3473 0,2533 0,3083 Nasc Nasc 
e5 0,3768 0,3624 0,3716 0,3457 0,3555 Nasc Cresc 
e6 0,4885 0,1838 0,0353 0,0524 0,2956 Nasc Nasc 
e7 0,5168 0,2644 0,1592 0,1134 0,3068 Nasc Nasc 
e8 0,4259 0,1875 0,0830 0,0902 0,3179 Nasc Nasc 
e9 0,3963 0,4099 0,4027 0,2891 0,2816 Cresc Mat 
e10 0,2207 0,3942 0,5718 0,3981 0,2198 Mat Mat 
e11 0,3541 0,3781 0,4374 0,3763 0,3575 Mat Mat 
e12 0,3025 0,3529 0,3722 0,2439 0,1951 Mat Cresc 
e13 0,5491 0,3604 0,1722 0,0547 0,1720 Nasc Nasc 
e14 0,3514 0,1623 0,1446 0,2415 0,4604 Decl Decl 
e15 0,4797 0,5679 0,5100 0,3038 0,2486 Cresc Cresc 
e16 0,3038 0,3149 0,3684 0,3145 0,3060 Mat Rejuv 
e17 0,3966 0,3921 0,3931 0,3049 0,3205 Nasc Cresc 
e18 0,1594 0,3505 0,4514 0,6013 0,2384 Rejuv Rejuv 
e19 0,4228 0,2502 0,1660 0,1480 0,2960 Nasc Nasc 
e20 0,5523 0,4495 0,3391 0,2568 0,3370 Nasc Nasc 
e21 0,5684 0,3315 0,1719 0,1203 0,2830 Nasc Nasc 
e22 0,5159 0,4781 0,3643 0,2227 0,2508 Nasc Cresc 
e23 0,5112 0,4462 0,3365 0,2427 0,2823 Nasc Nasc 
e24 0,4005 0,2928 0,2708 0,2697 0,3705 Nasc Nasc 
e25 0,4096 0,1975 0,1270 0,1758 0,3734 Nasc Nasc 
e26 0,4666 0,3217 0,2526 0,2546 0,3907 Nasc Nasc 
e27 0,4285 0,2854 0,2341 0,2060 0,3244 Nasc Decl 
e28 0,2810 0,2234 0,3041 0,3610 0,4327 Decl Decl 
e29 0,3078 0,1535 0,1029 0,0973 0,2399 Nasc Nasc 
e30 0,3961 0,1281 0,0354 0,0903 0,3428 Nasc Nasc 
e31 0,2736 0,3699 0,5159 0,4229 0,3148 Mat Rejuv 
e32 0,4535 0,4151 0,3747 0,3064 0,3432 Nasc Cresc 
e33 0,5106 0,3446 0,2402 0,2076 0,3427 Nasc Nasc 
e34 0,5632 0,3873 0,2261 0,1431 0,2591 Nasc Nasc 
e35 0,4555 0,4555 0,4293 0,3422 0,3422 Nasc/Cresc Nasc 
e36 0,3425 0,2729 0,3005 0,3417 0,4201 Decl Decl 
e37 0,4776 0,4221 0,3727 0,3151 0,3601 Nasc Nasc 
e38 0,3663 0,4249 0,5188 0,4362 0,3582 Mat Rejuv 
e39 0,4139 0,1137 0,0000 0,0424 0,3110 Nasc Nasc 
e40 0,3868 0,2073 0,1184 0,1118 0,2677 Nasc Nasc 

Quadro 19 - Classificação difusa das empresas nas fases geneticamente puras 
Fonte: dados da pesquisa.  
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Das 40 empresas estudadas, o sistema classificador concordou com 30 das 

classificações feitas anteriormente por observação segundo critérios definidos na seção 4.3.1, 

ou seja, com 75%. Tomando o caso da Empresa 9, por exemplo, esta foi classificada 

inicialmente como estando na maturidade e re-classificada pela lógica fuzzy no crescimento. 

Contudo, fazendo uma análise difusa, sua classificação geral poderia ser entendida como: 

nascimento (39,63%), crescimento (40,99%), maturidade (40,27%), rejuvenscimento 

(28,91%) e declínio (28,16%). Estes cálculos foram obtidos mediante uma função de 

pertinência dada por 
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, onde 18,0913 é a maior distância verificada entre os 

cálculos apresentados (Quadro 18).  

Das 10 empresas que não foram classificadas conforme observação preliminar, 9 

delas (90%) foram classificadas em fases imediatamente laterais, ou seja, em alguma fase 

imediatamente anterior ou posterior. Buscando fundamentos na literatura, especialmente em 

Lester, Parnell e Carraher (2003), pode-se justificar essa classificação em fases imediatamente 

anteriores ou posteriores. 

As empresas do estágio do crescimento caracterizam-se, segundo  Lester, Parnell e 

Carraher (2003), como sendo: buscam pela sobrevivência, estrutura formalizada e 

estabelecimento de competências próprias. Os autores constataram que neste estágio, algumas 

organizações prosperam com sucesso para a fase da maturidade, enquanto que outras podem 

adotar estratégias frustradas. Pelas respostas dessa pesquisa, parece haver uma tendência de 

evolução das empresas classificadas no estágio do crescimento para o estágio da maturidade 

em virtude da segunda menor distância entre as fases geneticamente puras. 

Segundo Lester, Parnell e Carraher (2003), o estágio da maturidade é caracterizado 

como o estágio do sucesso, em que a burocracia, a formalização e o controle são as regras. 

Nesta fase, as organizações tendem a serem maiores do que a maioria dos concorrentes, mas 

não tão grandes como deveriam ser. Para os autores, nesta fase, as empresas passam por uma 

espécie de teste de sobrevivência, tendem a proteger o que já conquistaram ao invés de 

investir em novos projetos. As respostas das empresas classificadas no estágio da maturidade 

aproximaram-se, pela menor distância entre as fases geneticamente puras, com o estágio do 

crescimento, fase anterior à maturidade. Tais resultados sugerem que se as empresas 

evoluíram do estágio do crescimento para a maturidade, sua posição nesse último parece não 

estar consolidada. Essa situação parece estar relacionada com o teste de sobrevivência, típico 

da fase, como mencionado por Lester, Parnell e Carraher (2003), podendo levá-las tanto ao 

rejuvenescimento, investindo em novos projetos, quanto para a fase anterior de crescimento. 
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O estágio do rejuvenescimento é marcado pelo trabalho em equipe, fomentando a 

inovação e a criatividade (LESTER; PARNELL; CARRAHER, 2003). Destaca-se que as 

respostas recebidas para as empresas classificadas nesse estágio as aproximam dos estágios de 

crescimento e da maturidade. Interpretando as características descritas por Lester, Parnell e 

Carraher (2003), pode-se inferir que a proximidade do estágio rejuvenescimento com o 

estágio crescimento está na inovação, na busca pela conquista de novos mercados, 

características presentes nos dois estágios. Já a proximidade com o estágio da maturidade 

encontra-se na formalização dos procedimentos, na complexidade do processamento da 

informação e na formalização da estrutura, características presentes tanto no estágio da 

maturidade quanto no do rejuvenescimento.  

O estágio do rejuvenescimento de Lester, Parnell e Carraher (2003) pode ser 

equiparado ao estágio do ciclo de vida denominado por Adizes (2002) de plenitude. Em seus 

estudos, o autor considera que nesse estágio a organização é ao mesmo tempo flexível e 

controlável, há as vantagens da juventude e da maturidade, da flexibilidade e da 

controlabilidade. Aparentemente os resultados obtidos por essa pesquisa para as empresas 

classificadas no estágio do rejuvenescimento reforçam seu posicionamento nesse estágio, 

principalmente por apresentarem menor distância entre as fases geneticamente puras nos 

estágios do crescimento e da maturidade, imediatamente anteriores ao rejuvenescimento.  

Somente uma empresa foi classificada em grupos longínquos, é o caso da Empresa 

27, classificada como declínio e re-classificada como nascimento. No entanto, são estágios 

que também podem ser considerados próximos, tendo em vista que, existe uma linha tênue 

que separa o estágio do nascimento do declínio. Segundo Lester, Parnell e Carraher (2003),  

na fase do declínio as organizações regridem, o poder volta a ser centralizado, há poucos 

sistemas de controles e o processamento da informação torna-se simplificado. Por conta desse 

retrocesso, existe similaridade entre as características do estágio do nascimento e as do 

declínio.  

Essa proximidade entre os dois grupos de características fica mais fácil de ser 

entendida se for considerado o fato de que empresas na fase de nascimento podem evoluir 

para qualquer outra fase ou simplesmente serem extintas, em virtude de ser o estágio de 

nascimento aquele no qual as empresas estão mais suscetíveis aos riscos que envolvem 

qualquer atividade empresarial. 

Resumindo a classificação das empresas nos estágios do ciclo de vida organizacional 

pela técnica fuzzy, a Tabela 10 apresenta o enquadramento geral. 

 



86 
 

Tabela 10 - Enquadramento das empresas pela lógica fuzzy nos estágios do ciclo de vida 
Estágio do ciclo de vida Quantidade de empresas Frequência % 

Nascimento 28 70% 
Crescimento 2 5% 
Maturidade 6 15% 
Rejuvenescimento 1 3% 
Declínio 3 8% 

Total 40 100% 
Fonte: dados da pesquisa.  

 

Da mesma forma como a classificação pelos critérios observados, na análise difusa, a 

fase de nascimento também predominou entre as empresas (70%).  

A partir da classificação das empresas nos estágios do ciclo de vida, foi possível 

relacioná-las com outras variáveis da pesquisa, como porte da empresa e a idade. 

 

4.3.3 Estágios do ciclo de vida versus porte e idade das empresas 

 

Esta análise permite verificar se o porte ou idade da empresa são características 

marcantes de determinado estágio do ciclo de vida. Primeiramente, compararam-se os 

estágios do ciclo de vida nos quais as empresas foram enquadradas, com o respectivo porte, 

considerando a quantidade de empregados. A classificação das empresas nos estágios do ciclo 

de vida organizacional foi aquela segundo os critérios de observação. O resultado está 

descrito na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Estágio do ciclo de vida versus porte da empresa 
Porte pelo número de funcionários Total Estágio do ciclo de 

vida Micro Pequena Média Grande Não respondeu Qtde. Freq. 
Nascimento 83% 13% 0% 0% 4% 23 100% 
Crescimento 50% 50% 0% 0% 0% 6 100% 
Maturidade 33% 0% 67% 0% 0% 3 100% 
Rejuvenescimento 0% 50% 0% 50% 0% 4 100% 
Declínio 50% 25% 25% 0% 0% 4 100% 
Todos os estágios 63% 23% 8% 5% 3% 40 100% 

Porte pelo faturamento bruto Total Estágio do ciclo de 
vida Micro Pequena Média Grande Não respondeu Qtde. Freq. 

Nascimento 87% 13% 0% 0% 0% 23 100% 
Crescimento 33% 33% 17% 0% 17% 6 100% 
Maturidade 0% 100% 0% 0% 0% 3 100% 
Rejuvenescimento 50% 0% 25% 25% 0% 4 100% 
Declínio 50% 50% 0% 0% 0% 4 100% 
Todos os estágios 65% 25% 5% 3% 3% 40 100% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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As empresas classificadas no estágio de nascimento, são, na sua maioria, 

microempresas, tanto pelo critério de número de funcionários quanto pelo faturamento bruto.  

As empresas do crescimento e do declínio, concentram-se, na maior parte, nos portes de micro 

e pequenas empresas. As empresas da maturidade são na sua maioria de porte médio, segundo 

o critério de número de funcionários, já quanto ao critério de faturamento bruto, todas 

enquadram-se como de pequeno porte. As empresas do rejuvenescimento dividem-se entre 

pequenas e grandes empresas, pelo critério de número de funcionários e quando comparadas 

pelo porte segundo o faturamento, há destaque para microempresas.  

Em relação ao porte das organizações, Lester, Parnell e Carraher (2003) 

apresentaram os seguintes resultados: grandes organizações apresentaram características de 

rejuvenescimento, como a sofisticação do processamento das informações; e pequenas 

organizações caracterizaram-se como sendo do estágio do nascimento, com o poder 

centralizado no fundador. Os resultados dessa pesquisa, tanto no que diz respeito ao porte 

segundo a quantidade de empregados quanto pelo montante do faturamento, corroboram com 

os resultados dos estudos dos autores. No estágio nascimento há uma concentração de 

microempresas e somente o estágio rejuvenescimento teve empresas classificadas como de 

grande porte, ainda que tenha outras classificadas como de porte pequeno ou micro.   

Outra comparação que se fez foi relacionar a idade das empresas com o estágio do 

ciclo de vida no qual foram enquadradas. Essas informações são demonstradas na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Estágio do ciclo de vida versus tempo de constituição da empresa 
Nascimento Crescimento Maturidade Rejuvenesc. Declínio Total Faixa de 

idade (anos) Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 
 < 3,0 7 30,43% 2 33,33% 0 0% 0 0% 0 0% 9 22,5% 
 ≥ 3,0 < 9,5 6 26,09% 2 33,33% 0 0% 1 25% 2 50% 11 27,5% 

 ≥ 9,5 < 17,2 7 30,43% 0 0,00% 2 67% 0 0% 1 25% 10 25% 

 ≥ 17,2 3 13,04% 2 33,33% 1 33% 3 75% 1 25% 10 25% 

 Total 23 100% 6 100% 3 100% 4 100% 4 100% 40 100% 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Para evitar a comparação de todas as idades das empresas participantes da pesquisa, 

bem como uma classificação aleatória por faixas de idade, optou-se pela utilização de uma 

medida estatística de ordem denominada de quartil. Dessa maneira pode-se identificar se há 

concentração de idades menores ou maiores em determinado estágio do ciclo de vida. 

A maioria das empresas do estágio de nascimento (56,52%) e do estágio de 

crescimento (66,67%) aparece nos dois primeiros quartis, ou seja, abaixo da mediana que é 

9,5 anos, enquanto nos estágios da maturidade e rejuvenescimento as idades são maiores, 
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concentrando-se nos últimos dois quartis, conjuntos das idades maiores que 9,5 anos. 

Constata-se que as empresas com menor tempo de vida aparecem em maior 

quantidade nos estágios iniciais do ciclo de vida. Embora a classificação nos estágios esteja 

descolada da idade da empresa, essa constatação pode auxiliar no estabelecimento de políticas 

públicas ou de fomento empresarial, no sentido de contribuir para o desenvolvimento dessas 

organizações, abreviando o tempo de permanência nos estágios iniciais, já que estes são, 

segundo Lester, Parnell e Carraher (2003), os estágios em que as empresas buscam a 

viabilidade e a sobrevivência de seus negócios. Vale ressaltar também que, de acordo com 

pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), 22% das pequenas empresas, no Brasil, encerram suas atividades antes de 

completar dois anos de existência (SEBRAE, 2007). 

No que diz respeito à idade das empresas, Miller e Friesen (1984) sustentam que não 

se trata de fator determinante para o enquadramento por estágios do ciclo de vida, e nem traz, 

por si só, maior complexidade ambiental ou administrativa às organizações. Greiner (1994) 

por sua vez, destaca a idade como uma das cinco dimensões fundamentais para a construção 

de um modelo de desenvolvimento das organizações.  

As variáveis porte da empresa e idade destacam-se também quando comparadas a 

outra característica das empresas: os serviços de contabilidade, apresentados na Tabela 8. 

Dessa tabela, destaca-se que apenas 10% das empresas possuem contabilidade interna. 

Constata-se que essas empresas são as que possuem mais tempo de constituição e são, na sua 

maioria, de grande ou médio porte. De tal constatação, pode-se pressupor que o porte e o 

tempo de constituição da empresa, são fatores que podem influenciar a decisão e a 

necessidade de ter os serviços de contabilidade mais próximos da administração da empresa. 

 

4.4 ATRIBUTOS DA CONTABILIDADE GERENCIAL UTILIZADOS NAS EMPRESAS 

PESQUISADAS 

 

A quarta questão do instrumento de coleta de dados da pesquisa abordou os atributos 

da contabilidade gerencial com vistas no segundo objetivo específico do estudo. As questões 

oram adaptadas de Necyk (2008) a partir da proposição de Moores e Yuen (2001). Essa 

questão focalizou os atributos da contabilidade gerencial propostos por Moores e Yuen (2001) 

em duas vertentes, quais sejam: a) seleção de informações, abordando as fontes de 

informações utilizadas pelas empresas; e b) apresentação de informações, abordando o 

formato, tipo e disponibilidade das informações.  
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4.4.1 Seleção da informação 

 

A primeira parte da quarta questão abordou a seleção de informações, relacionando 

atributos da contabilidade gerencial que podem ser utilizados para tomada de decisão e para 

propósitos de controle pelas empresas. A Tabela 13 apresenta as respostas a esta questão. 

 

Tabela 13 - Fontes de informações selecionadas pelas empresas 
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei/não 
respondeu Seleção: Fontes de informações 

Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 
Demonstrativo do resultado 
mensal. 

8 20% 22 55% 6 15% 3 8% 1 3% 

Balanço patrimonial mensal. 6 15% 11 28% 16 40% 5 13% 2 5% 
Demonstrativo de fluxo de caixa. 8 20% 26 65% 4 10% 2 5% 0 0% 
Contabilidade de custos para a 
análise de lucratividade de 
produtos e mercados, decisões de 
mix, estabelecimentos de padrões 
de custos, análise de eficiência 
operacional. 

3 8% 18 45% 9 23% 7 18% 3 8% 

Orçamento autoritário, quando 
apenas a alta direção é envolvida 
no planejamento das metas 
financeiras. 

3 8% 15 38% 17 43% 4 10% 1 3% 

Orçamento participativo, quando 
os subordinados são envolvidos no 
planejamento das metas 
financeiras. 

2 5% 16 40% 12 30% 9 23% 1 3% 

Orçamentos de capital, por meio 
do qual as alternativas de 
investimento são geradas, 
avaliadas, selecionadas e 
acompanhadas. 

3 8% 17 43% 7 18% 9 23% 4 10% 

Planejamento de longo-prazo e 
previsões de vendas e resultados. 

3 8% 25 63% 3 8% 5 13% 4 10% 

Contabilidade por centros de 
responsabilidade (responsability 
accounting), análise das variâncias 
de receitas, gastos, resultados por 
centros de custos, de receita, de 
lucro ou de investimento. 

3 8% 15 38% 8 20% 7 18% 7 18% 

Controle de qualidade, embutido 
no sistema de gestão da qualidade, 
que engloba indicadores 
operacionais. 

5 13% 19 48% 9 23% 3 8% 4 10% 

Monitoramento ambiental, de 
variáveis competitivas externas. 

3 8% 17 43% 8 20% 6 15% 6 15% 

Conjunto das fontes de 
informações 

47 11% 201 46% 99 23% 60 14% 33 8% 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

O respondente foi solicitado a opinar marcando as alternativas apresentadas com “0” 
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para “Não sei” ou “1 a 4” de acordo com a escala crescente de concordância de cada item. De 

modo geral, percebe-se que a maioria das respostas (57%), no conjunto das fontes de 

informações, concentrou-se nas opções “concordo plenamente” e “concordo”. Contudo, a 

opção “concordo plenamente”, que caracteriza a utilização das fontes de informações em 

maior proporção que as demais opções, recebeu somente 11% das respostas. Infere-se a partir 

das respostas dos respondentes, considerando o conjunto das fontes de informações 

apresentadas, que a sua utilização pelas empresas se dá em alguma medida, ainda que não seja 

a plena utilização, uma vez que 14% das respostas foram para a opção “discordo totalmente” 

e 8% das respostas foram para a opção “não sei”. Há ainda 23% de respostas para a opção 

“discordo” e, relativamente a essas respostas, se poderia deduzir que, a preferência por essa 

opção denota a possibilidade de utilização pela empresa, ainda que remota, das fontes de 

informações listadas, uma vez que o respondente tinha também à sua disposição a opção 

“discordo totalmente”, a qual sugere, mais fortemente, a não utilização dos atributos da 

contabilidade gerencial.  

O destaque positivo em termos de utilização de fontes de informações da 

contabilidade gerencial ficou por conta da demonstração do fluxo de caixa, demonstração do 

resultado mensal e planejamento de longo-prazo e previsões de vendas e resultados, cujas 

respostas para as opções “concordo plenamente” e “concordo” somaram, respectivamente, 

85%, 75% e 71%. Por outro lado, o destaque negativo foi a quantidade de respostas nessas 

opções para o Balanço Patrimonial, somente 43%.   

 

4.4.2 Apresentação da informação 

 

A segunda parte da quarta questão abordou aspectos relativos à apresentação da 

informação quanto ao formato, tipo e disponibilidade das informações. A Tabela 14 evidencia 

o aspecto de agregação e integração da apresentação da informação, demonstrando as 

respostas obtidas relativas aos formatos da informação, solicitados pela alta direção da 

empresa. 
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Tabela 14 - Formatos de informação solicitados pela alta direção  
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei/não 
respondeu Apresentação: agregação e 

integração de informações 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Modelos de decisão ou analíticos 
(ex: análise marginal, de estoques, 
de fluxo de caixa descontado, de 
sensibilidade, relação custo-
volume-lucro, etc.). 

2 5% 13 33% 13 33% 7 18% 5 13% 

Combinação de dados ao longo de 
períodos de tempo (ex: mensal, 
trimestral, anual). 

5 13% 26 65% 3 8% 4 10% 2 5% 

Combinação de dados por áreas 
funcionais (ex: resumos de 
atividades por unidades de 
negócios ou funções da 
organização). 

3 8% 17 43% 12 30% 6 15% 2 5% 

Reporte de transações entre 
subunidades (ex: informações de 
outras unidades de 
negócios/departamentos que 
podem influenciar o desempenho 
de outras áreas). 

2 5% 10 25% 12 30% 10 25% 6 15% 

Conjunto dos formatos de 
informações 

12 8% 66 41% 40 25% 27 17% 15 9% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Das respostas obtidas, 49%  sinalizam que, os administradores das empresas 

solicitam que as informações lhes sejam apresentadas de acordo com os formatos listados. O 

maior grau de concordância encontrado nas respostas dessa questão foi para o formato que 

combina dados ao longo de um período, seja ele, mensal, trimestral ou anual. Em outras 

palavras, dentre os formatos apresentados, este seria o mais solicitado pela alta administração 

das empresas (78% de concordância). 

Independentemente do formato de apresentação, averiguaram-se também os tipos de 

informações utilizados pelas empresas, os quais, juntamente com as respostas obtidas na 

pesquisa, podem ser visualizados na Tabela 15. 
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Tabela 15 - Tipos de informação utilizados  

Concordo 
plenamente 

Concordo Discordo 
Discordo 

totalmente 
Não sei/não 
respondeu Tipos de informações (escopo) 

Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Informação interna (ex: eficiência, 
volumes, absenteísmo, etc.). 

5 13% 24 60% 5 13% 3 8% 3 8% 

Informação externa (ex: condições 
econômicas, preferências de 
clientes, competição, 
desenvolvimentos tecnológicos e 
administrativos, etc.). 

9 23% 22 55% 3 8% 3 8% 3 8% 

Informações financeiras (ex: 
balanço patrimonial, demonstração 
de resultados, fluxo de caixa, etc.). 

7 18% 25 63% 7 18% 0 0% 1 3% 

Informações não-financeiras (ex: 
volume de produção, tempo de 
parada de máquinas, absenteísmo, 
participação de mercado, etc.). 

6 15% 25 63% 7 18% 1 3% 1 3% 

Informações orientadas pelo 
passado (ex: dados históricos, 
realizados). 

6 15% 27 68% 5 13% 0 0% 2 5% 

Informações orientadas para o 
futuro (ex: estimativas, previsões). 

8 20% 25 63% 3 8% 0 0% 4 10% 

Conjunto dos tipos de informações 41 17% 148 62% 30 13% 7 3% 14 6% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Depreende-se das respostas obtidas para os tipos de informações utilizadas, que as 

empresas fazem uso de informações, em proporção maior do que a utilização das fontes de 

informações apresentadas anteriormente.  

No conjunto das respostas obtidas, 62% foram para a opção “concordo plenamente” 

e 17% para a opção “concordo”, com destaque às informações orientadas pelo passado (dados 

históricos e realizados) e às informações orientadas para o futuro (estimativas e previsões) e 

cujos percentuais para as mesmas opções totalizaram 83%.  

Na sequencia, na quarta questão, questionou-se quanto à disponibilidade das 

informações. As respostas a esta questão constam da Tabela 16. 
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Tabela 16 - Disponibilidade das informações 
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei/não 
respondeu Disponibilidade das informações                

(tempestividade) 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Quando se requisita uma 
informação nova ela é 
preparada/gerada com rapidez. 

4 10% 26 65% 10 25% 0 0% 0 0% 

As informações cotidianas estão 
disponíveis automaticamente (via 
sistema). 

2 5% 22 55% 12 30% 2 5% 2 5% 

Relatórios são disponibilizados 
regularmente na freqüência 
correspondente aos eventos 
controlados (ex: fatos gerenciados 
diariamente são reportados dia-a-
dia). 

3 8% 18 45% 13 33% 3 8% 3 8% 

O reporte sobre um período é 
disponibilizado imediatamente 
após sua conclusão, sem atrasos 
que o tornariam irrelevante para 
análise e tomada de decisões.  

2 5% 19 48% 13 33% 2 5% 4 10% 

Conjunto das disponibilidades de 
informações 11 7% 85 53% 48 30% 7 4% 9 6% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Se por um lado as empresas têm utilizado diversos tipos de informações, como se 

pode observar anteriormente, é provável que muitas dessas informações não estejam sendo 

apresentadas no tempo devido ou oportuno. 

Analisando-se a Tabela 16, nota-se que pouco mais da metade das respostas (60%) 

foram para as opções “concordo plenamente” e “concordo”, mas somente 7% foram para a 

opção “concordo plenamente”, sugerindo que a maioria das informações utilizadas pelas 

empresas não são tempestivas.  

Moores e Yuen (2001) afirmam que uma das condições para que as informações 

sejam relevantes e confiáveis, é a tempestividade de sua apresentação. Dessa forma, 

considerando os resultados apresentados na Tabela 16, alerta-se que o baixo percentual de 

concordância plena com as questões sobre a disponibilidade das informações, pode prejudicar 

a relevância e confiabilidade das informações. 

A fim de sintetizar as respostas das empresas para os atributos da contabilidade 

gerencial, propostos por Moores e Yuen (2001), nos aspectos de seleção de informações e  

apresentação de informações, elaborou-se a Tabela 17 pelo conjunto das respostas para cada 

um dos grupos de perguntas dessa abordagem do questionário.  
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Tabela 17 - Seleção e apresentação das informações  

Concordo 
plenamente 

Concordo Discordo 
Discordo 

totalmente 
Não sei/não 
respondeu Seleção e apresentação de 

informações 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Seleção da informação:        

    Fontes de informações  
47 11% 201 46% 99 23% 60 14% 33 8% 

Apresentação da informação: 64 11% 299 53% 118 21% 41 7% 38 7% 

   Formato das informações  12 8% 66 41% 40 25% 27 17% 15 9% 

   Tipos de informações  41 17% 148 62% 30 13% 7 3% 14 6% 

   Disponibilidade das informações  11 7% 85 53% 48 30% 7 4% 9 6% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se na Tabela 17 como as empresas selecionam e apresentam as informações 

gerenciais.  A maioria das respostas demonstrou concordância com a seleção das informações 

(57%) e concordância de 64% com a apresentação das informações. Mesmo não tendo uma 

diferença percentual grande no grau de concordância com os atributos de seleção e 

apresentação da informação, nota-se que as empresas apresentam mais as informações do que 

as selecionam.  

Significa dizer que, de modo geral, selecionar menos as fontes de informações, 

implica em ter controles e procedimentos menos formais. A informalidade nos controles pode 

diminuir a qualidade da informação apresentada e por consequência, interferir negativamente 

no processo decisório. 

 

4.5 ANÁLISE DA RELAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA CONTABILIDADE GERENCIAL 

COM OS ESTÁGIOS DO CICLO DE VIDA DAS EMPRESAS 

 

Nessa parte do estudo procedeu-se à análise da relação entre os atributos da 

contabilidade gerencial e os estágios do ciclo de vida nos quais as empresas foram 

enquadradas. Tal relação baseou-se nas respostas obtidas em cada um dos quatro aspectos 

relativos à contabilidade gerencial: fontes, formatos, tipos e disponibilidade das informações. 

A tabulação completa dessas respostas, por estágio do ciclo de vida, encontra-se nos 

Apêndices D a H desse estudo. 

 

4.5.1 Seleção e apresentação das informações no estágio de nascimento 

 

O conjunto das respostas às questões de seleção e apresentação das informações 

obtidas das empresas classificadas no estágio de nascimento constam da Tabela 18. 
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Tabela 18 - Seleção e apresentação da informação no estágio de nascimento 
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei/não 
respondeu Seleção e apresentação de 

informações 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Fontes de informações utilizadas 
pelas empresas 

17 7% 99 39% 64 25% 52 21% 21 8% 

Formato das informações 
solicitado pela alta direção da 
empresa 

6 7% 25 27% 26 28% 25 27% 10 11% 

Tipos de informações utilizados 
pela empresa 

18 13% 85 62% 20 14% 7 5% 8 6% 

Disponibilidade das informações 
na empresa 

5 5% 48 52% 24 26% 7 8% 8 9% 

Conjunto das respostas 46 8% 257 45% 134 23% 91 16% 47 8% 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Comparando-se os quatro aspectos dos atributos da contabilidade gerencial, as 

empresas do estágio nascimento parecem fazer uso de diversos tipos de informações. 

Considerando a proporção das respostas obtidas para as opções “concordo plenamente” (13%) 

e “concordo” (62%) para o conjunto dos atributos relativos aos tipos de informações 

utilizados, chega-se a 75% de concordância. Por outro lado, a utilização das fontes de 

informações não acontece na mesma proporção, sendo as respostas para as mesmas opções, de 

7% e 39%, totalizando 46% de concordância. Além disso, o formato dessas informações não 

parece ser o ponto forte das empresas enquadradas nesse estágio do ciclo de vida, visto que a 

proporção de respostas para esses atributos foi de 7% para a opção “concordo plenamente” e 

27% para a opção “concordo”, sendo a menor concordância verificada (34%) relativa aos 

quatro aspectos da contabilidade gerencial. 

O Apêndice D apresentado ao final desse trabalho contém as quantidades e 

proporções de respostas obtidas das empresas do nascimento para cada um dos atributos da 

contabilidade gerencial, agrupados nos aspectos de seleção de informações (fontes) e 

apresentação de informações (formato, tipos e disponibilidade).   

Observa-se no Apêndice D a proporção de respostas obtidas para as opções 

“concordo plenamente” e “concordo”, das empresas classificadas no estágio do nascimento. 

Assim pode-se destacar o seguinte: 

a) quanto às fontes de informações utilizadas:  

- maior utilização do demonstrativo de fluxo de caixa, da demonstração do 

resultado mensal e do planejamento de longo prazo e previsões de vendas e 

resultados; 

- pequena utilização do balanço patrimonial, do monitoramento ambiental de 
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variáveis competitivas externas e do orçamento de capital. 

b) quanto ao formato das informações solicitado pela administração: 

- preferência por aquele que combina dados ao longo de períodos de tempo; 

- os menos requeridos nesse estágio são os relatórios de informações entre 

subunidades e a combinação de dados por áreas funcionais. 

c) quanto aos tipos de informação utilizados: 

- as informações orientadas pelo passado (dados históricos e realizados) e as 

informações orientadas para o futuro (estimativas, projeções, etc.) aparecem 

como os tipos mais utilizados por essas empresas; 

- no entanto, todos os tipos aparecem com elevada proporção de respostas 

somando-se as opções “concordo plenamente” e “concordo” (75%), sugerindo 

que as empresas classificadas no estágio de nascimento fazem uso de diversos 

tipos de informações. 

d) quanto à disponibilidade das informações, a proporção de respostas obtidas para 

as opções “concordo plenamente” é de apenas 5% para cada um dos atributos 

desse aspecto (item D4 do Apêndice D), sugerem que a confiabilidade e 

importância das informações, utilizadas pelas empresas do nascimento, podem 

estar sendo prejudicadas em virtude da falta de tempestividade na sua 

apresentação. 

De acordo com Moores e Yuen (2001), as empresas na fase de nascimento, quanto à 

seleção da informação, geralmente, possuem controles informais, estrutura simples e uma 

quantidade mínima de informação é usada para tomada de decisão; tendem a basear-se apenas 

em medidas simples e informais. Segundo os autores, a apresentação da informação também 

tende a ser menos agregada e integrada.  

Observa-se que as empresas participantes dessa pesquisa classificadas no estágio de 

nascimento, possuem características semelhantes àquelas apresentadas por Moores e Yuen 

(2001) para o estágio do nascimento. Embora utilizem diversos tipos de informações, a 

utilização das fontes de informações ocorre em proporção menor, o que implica maior grau de 

informalidade. Também ficou evidente menor agregação e integração das informações, 

marcada, principalmente, pela menor utilização dos formatos da informação. 

 

4.5.2 Seleção e apresentação das informações no estágio de crescimento 

 

As empresas classificadas no estágio de crescimento responderam às questões de 
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seleção e apresentação das informações conforme descrito na Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Seleção e apresentação da informação no estágio de crescimento 
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei/não 
respondeu Seleção e apresentação de 

informações 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Fontes de informações utilizadas 
pelas empresas 

10 15% 44 67% 11 17% 1 2% 0 0% 

Formato das informações 
solicitado pela alta direção da 
empresa 

0 0% 17 71% 7 29% 0 0% 0 0% 

Tipos de informações utilizados 
pela empresa 

6 17% 27 75% 0 0% 0 0% 3 8% 

Disponibilidade das informações 
na empresa 

3 13% 12 50% 9 38% 0 0% 0 0% 

Conjunto das respostas 19 13% 100 67% 27 18% 1 1% 3 2% 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

As empresas enquadradas no estágio do crescimento utilizam-se dos atributos da 

contabilidade gerencial em proporção maior do que as empresas do nascimento. Nesse 

estágio, de acordo com os números apresentados na última linha da Tabela 19, a proporção 

das respostas para o conjunto dos atributos chega a 80% de concordância, somando-se as 

respostas da opção “concordo plenamente” (13%) com as da opção “concordo” (67%). No 

estágio do nascimento estas mesmas opções de respostas somaram 8% e 45% respectivamente 

(última linha da Tabela 18), totalizando 53%. 

Os atributos de disponibilidade das informações aparecem na Tabela 19 como os 

menos utilizados no estágio do crescimento, com a menor proporção de respostas (63%) 

somando-se as opções “concordo plenamente” (13%) e “concordo” (50%). 

As quantidades e proporções de respostas obtidas das empresas do crescimento para 

cada um dos atributos da contabilidade gerencial encontram-se demonstradas no Apêndice E, 

agrupadas nos seus quatro aspectos, quais sejam: fontes, formatos, tipos e disponibilidade. 

Observa-se no referido apêndice a proporção de respostas obtidas para as opções “concordo 

plenamente” e “concordo”, podendo destacar-se o seguinte: 

a) quanto às fontes de informações utilizadas, todas constam com elevada 

proporção de respostas para as opções “concordo plenamente” e “concordo”, 

com exceção do orçamento autoritário; 

b) quanto ao formato das informações solicitado pela administração, a preferência é 

por aquele que combina dados ao longo de períodos de tempo, 100% de 

concordância, seguido daquele que combina dados de áreas funcionais; 
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c) quanto aos tipos de informação utilizados não houve respostas para as opções 

“discordo” e “discordo totalmente”, sugerindo que as empresas do estágio 

crescimento utilizam-se de todos os tipos de informações apresentados; 

d) quanto à disponibilidade das informações, a rapidez da informação quando 

requisitada, a disponibilidade automática das informações (via sistema) e a 

regularidade da disponibilização das informações na frequência correspondente 

aos eventos, aparecem com elevada proporção de respostas paras as opções 

“concordo plenamente” e “concordo” (item E4 do Apêndice E). 

Da análise das respostas obtidas das empresas enquadradas no estágio de 

crescimento, constatam-se as características da seleção da informação apontadas por Moores e 

Yuen (2001), quais sejam:  

a) empresas na fase de crescimento possuem regras e procedimentos formais, como 

medidas para garantir a eficiência organizacional; 

b) dedicam maior esforço na coleta e processamento de informações, exigindo-as 

em maior quantidade; 

c) como apresentam estrutura mais funcional e divisional, tendem a utilizar 

orçamento participativo e contabilidade por responsabilidade; 

d) monitoram recursos financeiros para expansão das atividade com a utilização da 

demonstração de fluxo de caixa e de resultado; 

e) para se adaptarem às diversidades do ambiente competitivo, dependem do 

monitoramento ambiental e de controles de qualidade. 

No quesito apresentação da informação, Moores e Yuen (2001) destacam que 

empresas na fase de crescimento tendem a apresentá-las de forma mais agregada e integrada 

do que as da fase de nascimento. Os resultados dessa pesquisa demonstram essa característica. 

 

4.5.3 Seleção e apresentação das informações no estágio da maturidade 

 

As respostas das empresas classificadas no estágio da maturidade encontram-se 

descritas na Tabela 20. 
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Tabela 20 - Seleção e apresentação da informação no estágio de maturidade 
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei/não 
respondeu Seleção e apresentação de 

informações 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Fontes de informações utilizadas 
pelas empresas 

4 12% 17 52% 3 9% 2 6% 7 21% 

Formato das informações 
solicitado pela alta direção da 
empresa 

0 0% 10 83% 0 0% 0 0% 2 17% 

Tipos de informações utilizados 
pela empresa 

1 6% 14 78% 0 0% 0 0% 3 17% 

Disponibilidade das informações 
na empresa 

0 0% 8 67% 3 25% 0 0% 1 8% 

Conjunto das respostas 5 7% 49 65% 6 8% 2 3% 13 17% 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Somando-se as proporções de respostas para as opções “concordo plenamente” (7%) 

e “concordo” (65%), que aparecem na última linha da Tabela 20, as empresas enquadradas na 

fase da maturidade apresentaram concordância de 72% relativamente aos atributos da 

contabilidade gerencial para seleção e apresentação das informações.  

As quantidades e proporções de respostas obtidas das empresas da maturidade para 

cada um dos atributos da contabilidade gerencial encontram-se demonstradas no Apêndice F, 

agrupadas nos seus quatro aspectos, quais sejam: fontes, formatos, tipos e disponibilidade. 

Observa-se no referido apêndice, a proporção de respostas obtidas para as opções “concordo 

plenamente” e “concordo”, e destaca-se o seguinte: 

a) quanto às fontes de informações utilizadas,  a demonstração do fluxo de caixa e 

do resultado mensal, bem como o controle de qualidade aparecem com 100% de 

concordância nas respostas para estas opções;  

b) quanto ao formato das informações solicitado pela administração, a preferência 

das empresas do estágio maturidade é por aquele que combina dados por áreas 

funcionais e pelo reporte de transações entre subunidades; 

c) quanto aos tipos de informação utilizados, destacam-se as financeiras e não 

financeiras, bem como aquelas orientadas pelo passado; 

d) quanto à disponibilidade das informações, a proporção de respostas para a opção 

“concordo” para cada um dos atributos da contabilidade gerencial relativos à 

tempestividade das informações é a mesma apresentada na Tabela 20, ou seja, 

67%, sugerindo que as empresas no estágio da maturidade apresentam certa 

dificuldade em gerenciar essa característica qualitativa da informação. 

Segundo Moores e Yuen (2001), as empresas no estágio da maturidade tendem a 
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estabilizar suas operações e para tanto aumentam a quantidade de informações para tomada de 

decisão. No entanto, por causa do foco limitado, utilizam um número mais restrito de fontes 

para o fornecimento de informações. Quanto à apresentação das informações, os autores 

destacam uma tendência de as informações apresentadas serem um pouco menos agregadas e 

integradas do que no estágio de crescimento, por exemplo. 

Comparando o estágio da maturidade com o do crescimento, no formato de 

apresentação da informação e na disponibilidade da informação, as empresas do estágio 

maturidade aparecem melhor posicionadas do que as do estágio crescimento. Entretanto, no 

conjunto das respostas para os tipos de informações utilizadas,  as empresas do estágio 

crescimento se destacam, corroborando os estudos de Moores e Yuen (2001). 

 

4.5.4 Seleção e apresentação das informações no estágio de rejuvenescimento 

 

As respostas das empresas classificadas no estágio de rejuvenescimento estão 

demonstradas na Tabela 21. 

 

Tabela 21 - Seleção e apresentação da informação no estágio de rejuvenescimento 
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei/não 
respondeu Seleção e apresentação de 

informações 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Fontes de informações utilizadas 
pelas empresas 

11 25% 28 64% 4 9% 0 0% 1 2% 

Formato das informações 
solicitado pela alta direção da 
empresa 

4 25% 8 50% 3 19% 0 0% 1 6% 

Tipos de informações utilizados 
pela empresa 

10 42% 11 46% 3 13% 0 0% 0 0% 

Disponibilidade das informações 
na empresa 

3 19% 11 69% 2 13% 0 0% 0 0% 

Conjunto das respostas 28 28% 58 58% 12 12% 0 0% 2 2% 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Segundo Moores e Yuen (2001), a fase do rejuvenescimento é marcada pela 

utilização, por parte das empresas, de estratégias de diversificação e expansão de produtos 

para as quais fazem uso de uma gama de instrumentos gerenciais de fornecimento de 

informações, em maior medida do que as empresas do estágio de crescimento e maturidade. 

No aspecto da apresentação da informação, os autores consideram que as empresas dessa fase 

do ciclo de vida apresentam as mesmas características daquelas da fase de crescimento, 

portanto, são esperados os mesmos níveis de agregação e integração. 
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As quantidades e proporções de respostas obtidas das empresas do rejuvenescimento 

para cada um dos atributos da contabilidade gerencial encontram-se demonstradas no 

Apêndice G, agrupadas nos seus quatro aspectos: fontes, formatos, tipos e disponibilidade. 

Nas fontes de informações utilizadas, o percentual de discordância é de apenas 9% das fontes 

elencadas e a maioria delas aparece com 100% de concordância, somando-se as respostas para 

as opções “concordo plenamente” e “concordo”. Observa-se no referido apêndice, a 

proporção de respostas obtidas para as opções “concordo plenamente” e “concordo”, podendo 

destacar-se o seguinte: 

a) há uma significativa utilização de todas as fontes de informações;  

b) tal como ocorreu no estágio do crescimento também nesse estágio a preferência é 

pelos formatos de informações que combinam dados ao longo de períodos de 

tempo e por áreas funcionais; 

c) as empresas enquadradas no estágio do rejuvenescimento concordaram que 

utilizam 88% dos tipos de informações listados no instrumento de coleta de 

dados; 

d) no que se refere à disponibilidade das informações, as respostas obtidas dessas 

empresas indicam o uso oportuno das informações gerenciais (88% de 

concordância).  

As respostas para o conjunto das questões de seleção e apresentação das informações 

alinharam-se com as características descritas por Moores e Yuen (2001), ou seja, essas 

empresas apresentaram maior concordância na utilização dos atributos listados do que as da 

fase do crescimento e maturidade, com destaque para as respostas da opção “concordo 

plenamente” (28%). 

 

4.5.5 Seleção e apresentação das informações no estágio de declínio 

 

As respostas das empresas classificadas no estágio de declínio são apresentadas na 

Tabela 22. 
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Tabela 22 - Seleção e apresentação da informação no estágio de declínio 
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei/não 
respondeu Seleção e apresentação de 

informações 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Fontes de informações utilizadas 
pelas empresas 

5 11% 13 30% 17 39% 5 11% 4 9% 

Formato das informações 
solicitado pela alta direção da 
empresa 

2 13% 6 38% 4 25% 2 13% 2 13% 

Tipos de informações utilizados 
pela empresa 

6 25% 11 46% 7 29% 0 0% 0 0% 

Disponibilidade das informações 
na empresa 

0 0% 6 38% 10 63% 0 0% 0 0% 

Conjunto das respostas 13 13% 36 36% 38 38% 7 7% 6 6% 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

O conjunto das respostas relativas à seleção e apresentação das informações obtidas 

das empresas enquadradas no estágio de declínio demonstra que elas distanciam-se dos 

atributos da contabilidade gerencial. No cômputo geral, foram 38% de respostas para a opção 

“discordo” e 7% para a opção “discordo totalmente”. 

De acordo com os dados da pesquisa, as empresas nesse estágio utilizam-se menos 

das fontes de informação do que as empresas dos demais estágios, uma vez que menos da 

metade delas (41%) concordam com a utilização das fontes elencadas.  

As quantidades e proporções de respostas obtidas das empresas do declínio para cada 

um dos atributos da contabilidade gerencial encontram-se demonstradas no Apêndice H, 

agrupadas nos seus quatro aspectos: fontes, formatos, tipos e disponibilidade. Observa-se no 

referido apêndice, a proporção de respostas obtidas para as opções “concordo plenamente” e 

“concordo”, e pode-se destacar o seguinte: 

a) relativamente ao formato das informações, as empresas demonstram que não 

utilizam de relatórios de transações entre subunidades;  

b) já em relação aos tipos de informações o percentual de concordância entre as 

empresas desse estágio aumentou, apresentando 71% de concordância no total 

das respostas, mas destaca-se que metade delas não utilizam informações internas 

e externas;  

c) quanto à disponibilidade das informações, houve 63% de discordância dos 

respondentes com a disponibilidade e tempestividade das informações listadas no 

instrumento de pesquisa. 

As respostas das empresas desse estágio, para as questões de seleção e apresentação 

das informações, condizem com as características apontadas por Moores e Yuen (2001), quais 
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sejam: utilizam uma quantidade mínima de informações para tomada de decisão, os 

mecanismos de processamento de informações tornam-se informais e as informações 

apresentadas são menos agregadas e integradas do que nas outras fases do ciclo de vida. 

 

4.5.6 Análise de correspondências múltiplas 

 

Para analisar se as empresas se diferenciam na utilização dos atributos da 

contabilidade gerencial, segundo o estágio do ciclo de vida organizacional em que se 

encontram, utilizou-se ainda, da técnica estatística de análise de correspondências múltiplas. 

Os atributos da contabilidade gerencial, segregados em seleção e apresentação da informação, 

são analisados conjuntamente com os estágios do ciclo de vida organizacional. 

A primeira análise aborda a seleção da informação, com as fontes listadas no 

instrumento de pesquisa. As respostas ao questionário relativamente à seleção da informação 

foram submetidas à análise de correspondências múltiplas, conforme demonstra-se na Figura 

3. 

 

 

Figura 3 - Mapa perceptual da seleção da informação por estágio de ciclo de vida  
Fonte: elaboração própria.  
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As fontes de informações listadas na questão 4 do instrumento de pesquisa, itens 4.1 

à 4.11 (Apêndice B),  estão sendo denominadas na Figura 3 como B1C à B11C, 

respectivamente. As opções que o respondente possuía: discordo totalmente, discordo, 

concordo, concordo plenamente ou não sei, estão representadas por DT, D, C, CP e NS, 

respectivamente. As respostas “concordo plenamente” para a questão 4.5, por exemplo, estão 

representadas por B5C=CP. A proximidade das respostas, no mapa, com determinado estágio 

indica as suas características.   

Dessa forma, pelo mapa perceptual da Figura 3, nota-se que as características da 

empresa em seu nascimento são B1C=D; B2C=D; B3C=C; B4C=D; B5C=CP; B6C=D; 

B7C=D; B8C=C; B9C=D; B10C=D; B11C=D. Ou seja, nesta fase, as empresas apresentam 

concordância com o demonstrativo de fluxo de caixa, o planejamento de longo prazo e o 

orçamento autoritário. 

Na fase do crescimento as empresas apresentam as seguintes características:  

B1C=C; B2C=C; B3C=CP; B4C=C; B5C=D; B6C=C; B7C=C; B8C=C; B9C=C; B10C=C; 

B11C=C. É nítida a mudança quando comparadas com a fase do nascimento. Apresentam 

concordância com todas as fontes de informações listadas, discordando apenas do orçamento 

autoritário. 

A maturidade é um misto entre as fases de crescimento e declínio, não ficando 

nenhuma evidência concreta, porém nota-se um afastamento das características do 

crescimento e uma aproximação com as do declínio, como: B1C=C; B2C=D; B3C=C; 

B4C=D; B5C=C; B6C=D; B7C=C; B8C=C; B9C=NS; B10C=C; B11C=D. Ou seja, 

concordam com a demonstração do resultado mensal, com o demonstrativo de fluxo de caixa, 

com o orçamento autoritário, com o orçamento de capital e com o controle de qualidade. E 

apresentam algumas discordâncias. 

A fase do rejuvenescimento se destaca pelas B1C=C; B2C=CP; B3C=CP; B4C=C; 

B5C=D; B6C=C; B7C=C; B8C=CP; B9C=C; B10C=CP; B11C=C, ou seja, é verificada uma 

forte presença da avaliação “concordo plenamente” para as fontes, exceto com orçamento 

autoritário.  

No declínio se verifica graficamente um retorno às características próximas do 

nascimento, se destacando: B1C=C; B2C=D; B3C=C; B4C=D; B5C=C; B6C=D; B7C=D; 

B8C=C; B9C=D; B10C=D; B11C=D. Apresentam discordância de diversas fontes, 

concordando apenas com a demonstração do resultado mensal, com o demonstrativo de fluxo 

de caixa, orçamento autoritário e planejamento de longo prazo. 

Portanto, pelo mapa perceptual das fontes de informações, pode-se identificar 
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diferenças entre as empresas nos diversos estágios no quesito seleção da informação. 

Na sequência, analisam-se aspectos da apresentação de informações, abordando o 

formato, tipo e disponibilidade das informações. Os formatos das informações estão listados 

na questão 4 do instrumento de pesquisa, itens 4.12 à 4.15 (Apêndice B). Os formatos estão 

sendo denominadas na Figura 4 como C1C, C2C, C3C e C4C. As opções que o respondente 

possuía (discordo totalmente, discordo, concordo, concordo plenamente ou não sei) estão 

representadas por DT, D, C, CP e NS, respectivamente. Portanto, as respostas “discordo 

totalmente” para a questão 4.12, por exemplo, estão representadas por C1C=DT. A 

proximidade das respostas, no mapa, com o respectivo estágio indica as características do 

mesmo. 

 

 

Figura 4 - Mapa perceptual dos formatos da informação por estágio de ciclo de vida  
Fonte: elaboração própria.  

 

No mapa perceptual apresentado na Figura 4, verifica-se que nas empresas do estágio 
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de nascimento, as características que mais se destacam são: C1C=D; C2C=D; C3C=D; 

C4C=NS. Ou seja, discordam dos formatos apresentados. No estágio de crescimento as 

características se alteram para: C1C=C; C2C=C; C3C=C; C4C=C. Demonstram concordância 

que apresentam as informações nos formatos listados. Na maturidade a única característica 

visível é C2C=NS, não permitindo identificar nenhuma evidência concreta que a caracterize 

em relação aos formatos das informações utilizados. No estágio do rejuvenescimento, 

percebe-se claramente a mudança para as características: C2C=CP; C3C=CP; C4C=CP. Ou 

seja, concordam plenamente que apresentam as informações nos formatos de combinação de 

dados ao longo do período e por áreas funcionais e em relatórios de transações entre 

subunidades. No declínio verificam-se, novamente, características próximas as características 

do nascimento: C1C=D; C2C=C; C3C=NS; C4C=NS, concordância apenas com o formato de 

combinação de dados ao longo do período. 

Dessa análise, depreende-se que em relação aos formatos em que as informações são 

apresentadas, as empresas se diferem nos estágios do ciclo de vida em que se encontram. 

Outro aspecto da apresentação da informação abordado nessa pesquisa, é 

relativamente aos tipos de informação, que estão representados graficamente na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Mapa perceptual dos tipos de informação por estágio de ciclo de vida  
Fonte: elaboração própria.  
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Os tipos de informações estão listados na questão 4 do instrumento de pesquisa, itens 

4.16 à 4.21 (Apêndice B) e são denominadas na Figura 5 como D1C, D2C, D3C, D4C, D5C e 

D6C, respectivamente. As opções que o respondente possuía (discordo totalmente, discordo, 

concordo, concordo plenamente ou não sei) estão representadas por DT, D, C, CP e NS, 

respectivamente. Portanto, as respostas “concordo” para a questão 4.18, por exemplo, estão 

representadas por D3C=C. A proximidade das respostas, no mapa, com o respectivo estágio 

indica as suas características. 

Nas respostas para os tipos de informações utilizadas, observa-se que as 

características dos estágios do nascimento e maturidade se confundem, e são perceptíveis: 

D1C=C; D2C=C; D3C=C; D4C=C; D5C=C e D6C=C. No estágio do crescimento também há 

concordância com todos os tipos de informação listados, exceto com a utilização de 

informações não financeiras, como por exemplo, volume de produção e absenteísmo. O 

rejuvenescimento muda o padrão, sendo perceptível: D3C=CP; D4C=CP; D5C=CP; 

D6C=CP.  A concordância plena com os tipos de informações apresentados fica evidente. Já 

no declínio, as características são: D1C=DT; D2C=DT; D3C=D; D4C=D; D5C=D e D6C=D. 

Demonstram discordarem que utilizam os tipos de informações listados na questão. 

Na análise do mapa perceptual demonstrado na Figura 5, fica evidente que há 

diferenças na utilização dos tipos de informações pelas empresas nos diferentes estágios do 

ciclo de vida organizacional. 

O último aspecto acerca da apresentação da informação foi quanto a disponibilidade 

das informações. A Figura 6 monstra o mapa perceptual dessa abordagem. As questões sobre 

a disponibilidade com que as informações são apresentadas pelas empresas estão listados na 

questão 4 do instrumento de pesquisa, itens 4.22 à 4.25 (Apêndice B) e são denominadas na 

Figura 6 como E1C, E2C, E3C e E4C, respectivamente. As opções que o respondente possuía 

(discordo totalmente, discordo, concordo, concordo plenamente ou não sei) estão 

representadas por DT, D, C, CP e NS, respectivamente. As respostas “discordo” para a 

questão 4.23, por exemplo, estão representadas por E2C=D. A proximidade das respostas, no 

mapa, com o respectivo estágio indica suas características. 
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Figura 6 - Mapa perceptual disponibilidade de informação por estágio de ciclo de vida  
Fonte: elaboração própria.  

 

No mapa perceptual apresentado na Figura 6, verificam-se as seguintes 

características às empresas nas fases do nascimento e crescimento: E1C=C; E2C=C; E3C=C e 

E4C=C. Assim, nessas fases as empresas apresentam concordância com os itens listados para 

disponibilidade da informação.  

As características da maturidade e do declínio se confundem, apresentam as 

seguintes características: E1C=D; E2C=D; E2C=NS; E3C=D; E3C=NS; E4C=NS e E4C=NS. 

Percebe-se que as informações nessas fases não são disponibilizadas como elencadas no 

instrumento de coleta de dados da pesquisa.  

As empresas do rejuvenescimento destacam-se novamente com as características: 

E1C=CP; E2C=CP; E3C=CP; E4C=CP. Concordam plenamente com a disponibilidade e 

tempestividade das informações listadas no instrumento de coleta de dados da pesquisa  

A análise de correspondências múltiplas, por meio dos mapas perceptuais 

apresentados para a seleção e apresentação da informação, monstra que as empresas utilizam-

se de forma diferenciada das fontes de informações, formatos e tipos. Além disso, as 

informações são disponibilizadas diferentemente em cada um dos estágios do ciclo de vida 
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organizacional.  

Essas diferenças na utilização dos atributos da contabilidade gerencial pelas 

empresas nos estágios do ciclo de vida em que se encontram ficaram evidentes. Isso ficou 

nítido na análise do conjunto das respostas para os atributos da contabilidade gerencial, 

conforme demonstrado nas seções 4.5.1 à 4.5.5, por estágio de ciclo de vida em que as 

empresas foram classificadas. 

Agrupando as respostas de seleção e apresentação das informações, chega-se aos 

resultados evidenciados na Tabela 23. 

 

Tabela 23 - Seleção e apresentação da informação nos estágios do ciclo de vida  

Concordo 
plenamente 

Concordo Discordo 
Discordo 

totalmente 
Não sei/não 
respondeu 

Seleção e apresentação das 
informações por estágio do ciclo 

de vida Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Nascimento 46 8% 257 45% 134 23% 91 16% 47 8% 

Crescimento 19 13% 100 67% 27 18% 1 1% 3 2% 

Maturidade 5 7% 49 65% 6 8% 2 3% 13 17% 

Rejuvenescimento 28 28% 58 58% 12 12% 0 0% 2 2% 

Declínio 13 13% 36 36% 38 38% 7 7% 6 6% 

Todos os estágios 111 11% 500 50% 217 22% 101 10% 71 7% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Analisando conjuntamente as questões dos atributos da contabilidade gerencial nos 

aspectos de seleção e apresentação das informações, constata-se que empresas no estágio de 

rejuvenescimento e crescimento apresentam proporcionalmente maior concordância com os 

atributos de seleção e apresentação da informação. A soma de suas respostas para as opções 

“concordo plenamente” e “concordo” apresentadas na Tabela 23 foram respectivamente 86% 

(28% + 58%) e 80% (13% + 67%). As empresas no estágio de declínio são as que menos 

apresentam concordância com os atributos da seleção e apresentação das informações, 49% 

(13 + 36%), ficando bem próximas das empresas do nascimento, 53% de concordância (8% + 

45%). 

Essas constatações estão condizentes com as características apresentadas por Moores 

e Yuen (2001), tanto na seleção quanto na apresentação das informações. Os autores afirmam 

que a tendência é que as empresas nos estágios de rejuvenescimento e crescimento necessitem 

de instrumentos formais para fornecimento de informações mais do que os outros estágios. Do 

mesmo modo que tendem a apresentar as informações de forma mais agregada e integrada. 
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4.5.7 Síntese da análise  

 

Há diferentes maneiras de verificar a relação entre os atributos da contabilidade 

gerencial e os estágios do ciclo de vida organizacional. Uma delas é por meio de um estudo 

longitudinal, considerando uma única organização durante diferentes períodos de tempo. Para 

tanto, a história dessa organização precisa estar documentada ou de certa forma memorizada 

pelas pessoas que dela participam, caso contrário seria difícil averiguar se a organização 

evoluiu de um determinado estágio do ciclo de vida para outro no decorrer de sua existência e 

qual a participação dos atributos da contabilidade gerencial nesse contexto. 

Outra maneira de verificar essa relação é pela abordagem cross seccional, ou seja, 

com a participação de várias empresas por meio de obtenção de informações referentes à sua 

situação no tempo presente. No caso desse estudo, essa relação foi verificada de maneira 

cross seccional, e para dar maior consistência optou-se por um único segmento de atividade 

empresarial: o segmento industrial de fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos. 

Segundo Cassia, Paleari e Redondi (2005), a primeira alternativa poderia ser mais 

apropriada para testar uma relação dinâmica, embora existam problemas de comparações 

devido a variação do tempo. No entanto, a segunda alternativa, um estudo cross seccional, 

pode ser adequado para uma amostra relevante. Os autores consideraram que, neste caso, as 

empresas que apresentam diferenças nas suas dimensões organizacionais, são consideradas 

como estando em diferentes fases do seu ciclo de vida, portanto, deveriam ter sistemas de 

gestão diferenciados. 

Embora os modelos teóricos acerca dos estágios do ciclo de vida não condicionam a 

evolução de um estágio para outro à utilização maior ou menor dos atributos da contabilidade 

gerencial, levantou-se como uma das hipóteses desse estudo, que as empresas se diferem na 

utilização dos atributos da contabilidade gerencial no respectivo estágio do ciclo de vida 

organizacional em que se encontram.  

A mensuração dessa diferenciação não é algo simples de averiguar, uma vez que 

além das limitações próprias de uma pesquisa de levantamento, diversas são as variáveis 

pertencentes à contabilidade gerencial que poderiam ser relacionadas aos estágios de ciclo de 

vida das empresas. Além disso, é preciso considerar o fato de que a utilidade de determinado 

atributo ou informação oriunda da contabilidade gerencial também depende de diversos outros 

fatores, como é o caso, por exemplo, dos processos de implantação de sistemas de 

informações gerenciais, em que a ênfase para a contabilidade gerencial dependerá da 

composição da equipe de profissionais responsáveis pela implantação do sistema. 
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Entretanto, é possível sugerir que a utilização ou a percepção de utilidade de um 

conjunto maior de atributos da contabilidade gerencial por determinada organização a coloca 

em nível diferente daquela cuja utilização ou percepção de utilidade se dá para um conjunto 

menor de atributos da contabilidade gerencial. 

Neste contexto, os resultados dessa pesquisa demonstram que as empresas 

participantes da amostra  se diferenciam em relação ao uso dos atributos da contabilidade 

gerencial, na medida em que evoluem nos estágios do ciclo de vida organizacional, 

permitindo considerar a H1 aceita.  

Verificando a segunda hipótese estabelecida para este estudo, que as empresas nos 

estágios de maturidade e rejuvenescimento utilizam mais atributos da contabilidade gerencial 

do que as empresas dos estágios de nascimento e declínio, pode-se notar que as empresas do 

crescimento, da maturidade e do rejuvenescimento utilizam de fato, mais os atributos da 

contabilidade gerencial do que as empresas dos estágios de nascimento e declínio. Neste 

sentido, a H2 pode ser considerada aceita, mesmo  que esta não tenha contemplado o estágio 

do crescimento. 

Os resultados são consistentes com os achados de Moores e Yuen (2001), que ao 

testarem suas hipóteses constataram que em termos de seleção e apresentação das 

informações, as empresas evoluem a partir do nascimento para o crescimento, tendem a 

estabilizar na maturidade, voltam a evoluir no rejuvenescimento e diminuem 

consideravelmente no declínio. Os autores constataram também que nas fases de crescimento 

e rejuvenescimento as empresas apresentam maior nível de agregação e integração das 

informações quando comparadas àquelas pertencentes a outros estágios. Moores e Yuen 

(2001) concluíram seu estudo afirmando que os resultados indicaram que a formalização do 

sistema de contabilidade gerencial muda para se adaptar às características organizacionais 

específicas durante cada estágio do ciclo de vida. 

É importante destacar que os resultados da análise da relação entre os atributos da 

contabilidade gerencial e os estágios do ciclo de vida das organizações que fizeram parte 

dessa pesquisa, basearam-se na opinião dos respondentes sobre essa temática. Portanto, os 

resultados são dependentes da percepção de cada respondente relativamente às questões 

apresentadas no instrumento de pesquisa.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Este capítulo apresenta as conclusões do estudo da relação entre os atributos da 

contabilidade gerencial e os estágios do ciclo de vida organizacional em um segmento 

industrial específico de empresas de Santa Catarina. Além disso, apresenta recomendações 

para futuras pesquisas sobre o tema investigado. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho objetivou verificar a relação entre os atributos da contabilidade 

gerencial e os estágios do ciclo de vida organizacional no segmento industrial de máquinas, 

aparelhos e materiais elétricos de empresas do Estado de Santa Catarina. Realizou-se pesquisa 

descritiva, do tipo levantamento ou survey, com abordagem quantitativa e corte seccional. 

Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário, com questões elaboradas a partir dos 

estudos de Lester, Parnell e Carraher (2003) e Moores e Yuen (2001), abordando ciclo de vida 

organizacional e atributos da contabilidade gerencial em termos de seleção e apresentação das 

informações. 

Para atingir o objetivo geral estabeleceram-se três objetivos específicos: a) identificar 

em qual estágio do ciclo de vida organizacional cada empresa do estudo se encontra, entre 

aqueles propostos por Lester, Parnell e Carraher (2003); b) averiguar os atributos da 

contabilidade gerencial propostos por Moores e Yuen (2001) que são utilizados pelas 

empresas e; c) analisar se as empresas se diferenciam na utilização dos atributos da 

contabilidade gerencial no respectivo estágio do ciclo de vida organizacional em que se 

encontram. 

Para atingir o primeiro objetivo específico, identificar em qual estágio do ciclo de 

vida organizacional cada empresa participante da pesquisa seria enquadrada, o instrumento de 

coleta de dados permitiu, por meio das respostas da questão três e da análise dessas respostas, 

a classificação das empresas por estágios do ciclo de vida. Além da classificação nos estágios 

do ciclo de vida organizacional a partir da observação das respostas, utilizou-se da técnica 

estatística da lógica fuzzy para mensurar o nível característico de cada estágio do ciclo de 

vida, avaliando conceitos não quantificáveis previstos nas respostas. A classificação em um 

ou outro estágio seguiu os critérios definidos na seção 4.3 e chegou-se aos seguintes 

resultados: 57,5% das empresas foram classificadas no estágio do nascimento, 15% na fase no 

crescimento, 7,5% na maturidade, 10% no rejuvenescimento e 10% no declínio.  
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Após a classificação das empresas nos estágios de ciclo de vida, foi possível 

estabelecer algumas comparações entre os estágios do ciclo de vida nos quais as empresas 

foram classificadas com algumas de suas características, como por exemplo, o porte e a idade 

das empresas.  

O porte das empresas foi analisado sob duas dimensões, número de empregados e 

faturamento, segundo critérios estabelecidos na seção 4.2.2. Na comparação do estágio do 

ciclo de vida com o porte, levando-se em conta tanto a quantidade de empregados como o 

faturamento, identificou-se que a maioria das empresas do estágio de nascimento são 

microempresas; as empresas nos estágios de crescimento e declínio dividem-se entre micro e 

pequenas empresas; as empresas da maturidade são, na sua maioria, empresas de médio porte; 

e no rejuvenescimento dividem-se entre pequenas e grandes empresas.  

Na comparação do estágio do ciclo de vida com a idade das empresas, observou-se 

que a maioria das empresas do estágio de nascimento (56,25%) e do estágio de crescimento 

(66,67%) estão abaixo da mediana, ou seja, possuem menos de 9,5 anos de idade. Enquanto 

que as empresas nos estágios da maturidade e rejuvenescimento têm idade superior a 9,5 anos. 

Nesse comparativo constatou-se que, embora a idade da empresa não seja fator determinante 

para enquadrá-la nos estágios do ciclo de vida (MILLER; FRIESEN, 1984), as empresas com 

menor tempo de vida aparecem em maior quantidade nos estágios iniciais do ciclo de vida 

organizacional. 

Em relação a esse primeiro objetivo, conclui-se que determinados estágios do ciclo 

de vida estão muito próximos uns dos outros e que não se pode perceber claramente uma 

progressão determinista nas fases do ciclo de vida, como uma sequência única, definitiva e 

irreversível, no sentido tradicional biológico, pelas relações estabelecidas com o porte e a 

idade das empresas. Este resultado corrobora com os estudos de Lester, Parnell e Carraher 

(2003), Miller e Friesen (1984), nos quais questionam a perspectiva determinista e afirmam 

que a maioria das empresas não passa inexoravelmente de um estágio de desenvolvimento 

para outro, no sentido tradicional biológico. 

O segundo objetivo específico, averiguar os atributos da contabilidade gerencial 

propostos por Moores e Yuen (2001) que são utilizados pelas empresas, foi alcançado pelas 

respostas obtidas na questão quatro do instrumento de coleta de dados da pesquisa.  Esta 

questão abordou os atributos da contabilidade gerencial nos aspectos de seleção e 

apresentação das informações. Da análise dos atributos quanto à seleção e apresentação das 

informações, pode-se constatar que a maioria das respostas demonstrou concordância com a 

seleção das informações (57%) e concordância de 64% com a apresentação das informações. 
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Mesmo não tendo uma diferença percentual grande no grau de concordância com os atributos 

de seleção e apresentação da informação, pode-se verificar que as empresas, apresentam mais 

as informações do que as selecionam. Conclui-se que as empresas participantes da pesquisa 

utilizam tipos de informações diversificados em maior proporção que as fontes de 

informações, ainda que muitas dessas informações não estejam sendo apresentadas no 

momento oportuno, podendo prejudicar sua confiabilidade e relevância para a tomada de 

decisão. Segundo Moores e Yeun (2001), as empresas tendem a formalizar os atributos da 

contabilidade gerencial quando sentem necessidade de ganhar ou manter vantagem 

competitiva, ou ainda, quando há aumento significativo na complexidade de suas atividades e 

estruturas. 

O último objetivo específico foi o de analisar se as empresas se diferenciam na 

utilização dos atributos da contabilidade gerencial no respectivo estágio do ciclo de vida 

organizacional em que se encontram. Este objetivo foi alcançado na seção 4.5, em que foram 

relacionados os atributos da contabilidade gerencial com os estágios do ciclo de vida 

organizacional das empresas participantes da pesquisa,  utilizando-se da análise descritiva e 

da análise de correspondências múltiplas. 

Analisando conjuntamente as questões dos atributos da contabilidade gerencial nos 

aspectos de seleção e apresentação das informações, constata-se que empresas no estágio de 

rejuvenescimento e crescimento apresentaram, proporcionalmente, maior volume de respostas 

para as opções “concordo plenamente” e “concordo” com os atributos de seleção e 

apresentação das informações listados no instrumento de pesquisa, sendo 86% (28% e 58% 

respectivamente) para o estágio rejuvenescimento e 80% (13% e 67% respectivamente) para o 

estágio do crescimento. O terceiro estágio com maior volume proporcional de respostas para 

as mesmas opções foi o da maturidade (72%), seguido pelo do nascimento (53%) e pelo do 

declínio, com 49%. Essas constatações foram condizentes com as características apresentadas 

por Moores e Yuen (2001), tanto na seleção quanto na apresentação das informações. 

Segundo os autores, a tendência é que as empresas nos estágios de rejuvenescimento e 

crescimento necessitem mais de instrumentos formais para fornecimento de informações, bem 

como as apresentam de forma mais agregada e integrada, do que os outros estágios.  

Nessa pesquisa, as opções “concordo plenamente” e “concordo” indicam maior 

proximidade ou utilização dos atributos da contabilidade gerencial pelas empresas. Sendo 

assim, os resultados demonstram que as empresas se diferenciam no uso desses atributos 

gerenciais à medida em que evoluem de um estágio de ciclo de vida para outro.  

Dessa forma, é possível considerarem aceitas as H1 e H2 estabelecidas para esse 
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objetivo específico, ou seja, as empresas se diferem na utilização dos atributos da 

contabilidade gerencial no respectivo estágio do ciclo de vida organizacional em que se 

encontram e as empresas nos estágios de maturidade e rejuvenescimento utilizam mais 

atributos da contabilidade gerencial do que as empresas dos estágios de nascimento e declínio. 

Essa constatação pode contribuir com a gestão das empresas que se encontram nas 

fases do nascimento ou do declínio, ao verificar os atributos da contabilidade gerencial que 

são utilizados pelas empresas nos estágios considerados mais estáveis, podem perceber a 

importância ou a falta que tais atributos podem fazer na gestão de seus negócios. 

Da mesma forma que pode contribuir com a gestão das empresas da maturidade ou 

do rejuvenescimento, no sentido de valorizar e manter os atributos utilizados por elas que não 

são utilizados pelas empresas na fase do declínio e que talvez façam a diferença na gestão do 

ciclo de vida organizacional. 

O objetivo geral estabelecido para esse estudo foi verificar a relação entre os 

atributos da contabilidade gerencial e os estágios do ciclo de vida organizacional no segmento 

industrial de máquinas, aparelhos e materiais elétricos de empresas do Estado de Santa 

Catarina. Em relação ao objetivo geral conclui-se que os resultados deste estudo são 

consistentes com estudos anteriores. No entanto, não se pode afirmar que o ciclo de vida 

influencia a escolha dos atributos da contabilidade gerencial, e nem que as empresas estão em 

determinado estágio por causa da contabilidade gerencial. Não se pesquisou relação de 

causalidade, ou seja, que uma organização está no estágio do declínio porque não usou certos 

atributos da contabilidade gerencial, e nem que outra esteja no rejuvenescimento porque usou 

atributos da contabilidade gerencial.  

Entretanto, foi possível constatar que para as empresas do segmento industrial de 

máquinas, aparelhos e materiais elétricos no Estado de Santa Catarina, a utilização ou a 

percepção de utilidade dos atributos da contabilidade gerencial, considerados em conjunto, é 

maior, na medida em que elas evoluem em seus estágios do ciclo de vida. De tal constatação 

se deduz que, embora não tenha sido averiguada a intensidade do uso de cada atributo da 

contabilidade gerencial, nem tampouco os aspectos de complexidade envolvidos na sua 

utilização, a contabilidade gerencial está presente em cada estágio do ciclo de vida dessas 

empresas e diferencia-se na sua utilização, acompanhando a mudança dos estágios do ciclo de 

vida organizacional.     
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5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

Os resultados apresentados por esta pesquisa sugerem recomendar-se para trabalhos 

futuros sobre o tema investigado, o que segue: 

a) aplicar esta pesquisa em outro segmento econômico do Estado de Santa Catarina a 

fim de comparar os resultados; 

b) realizar pesquisa no mesmo segmento econômico em outros Estados da Federação 

para testar se os resultados se mantém ou diferem; 

c) realizar pesquisas que considerem outros modelos de ciclo de vida organizacional; 

d) realizar pesquisas que incluam outros elementos organizacionais e relacioná-los.  

e) testar os dados utilizando outras técnicas estatísticas.  
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APÊNDICE A - Carta de apresentação 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Prezado(a) senhor(a), 

 

 O Programa de Mestrado em Ciências Contábeis da Universidade Regional de 

Blumenau (FURB) está realizando uma pesquisa com o objetivo de verificar a verificar a 

relação entre os atributos da contabilidade gerencial e os estágios do ciclo de vida 

organizacional no segmento industrial de máquinas, aparelhos e materiais elétricos de 

empresas do Estado de Santa Catarina. 

Tal estudo terá um cunho estritamente científico. Os dados fornecidos terão 

tratamento estatístico sem divulgação dos nomes das pessoas pesquisadas.  Eventuais dúvidas 

quanto à pesquisa poderão ser obtidas na Secretaria do Programa de Mestrado, no seguinte 

endereço: Rua Antônio da Veiga, 140, Caixa Postal 1507, CEP: 89012-900 Bairro Victor Konder 

Blumenau/SC, Fone/Fax: (47) 3321-0565 ou através do e-mail: ppgcc-mestrado@furb.br . 

  

Atenciosamente 

 

 

Prof. Dra. Ilse Maria Beuren                                 Silene Rengel 

Orientadora                                                            Mestranda 

 

 

 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Programa de Pós-Graduação em Ciências 
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APÊNDICE B - Questionário 

 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

MESTRANDA : Silene Rengel 

ORIENTADORA : Prof. Dra. Ilse Maria Beuren  

 

“ATRIBUTOS DA CONTABILIDADE GERENCIAL E OS ESTÁGIOS DO CICLO 
DE VIDA ORGANIZACIONAL: ESTUDO EM UM SEGMENTO INDUS TRIAL 

DE EMPRESAS DE SANTA CATARINA ” 
 

QUESTIONÁRIO  

Este questionário está sendo utilizado, como instrumento de coleta de dados, numa 
pesquisa, com o intuito de Verificar a relação entre os atributos da contabilidade gerencial 
e os estágios do ciclo de vida organizacional no segmento industrial de máquinas, 
aparelhos e materiais elétricos de empresas do Estado de Santa Catarina. Esta pesquisa 
servirá para a elaboração de uma Dissertação de Mestrado, com a finalidade de obtenção 
do grau de Mestre em Ciências Contábeis. Após respondê-lo, salve o arquivo e devolva-o 
para o endereço eletrônico de onde você recebeu.  

INSTRUÇÕES PARA VOCÊ RESPONDER ESTE QUESTIONÁRIO  
VIA E-MAIL  

Use a barra de rolagem à direita do vídeo para navegar pelo questionário. Clique com o 
mouse sobre o campo onde você deverá escrever a sua resposta e a descreva. Se a questão 
for objetiva vá com o cursor até a quadrícula que você quer marcar e de um clique com o 
botão do mouse (você verá que o campo ficará marcado com um X). Se preferir, em vez do 
mouse, você pode utilizar as teclas TAB ou as TECLAS DE DIREÇÃO para navegar sobre 
o texto e a BARRA DE ESPAÇO para marcar. 

 

1 PERFIL DO RESPONDENTE 

1.1 Cargo/Função do respondente:       

 

1.2 Desde quando ocupa o cargo/função na empresa:       

 

1.3 Possui curso de graduação concluído? 

 Sim. Em que área(s):       
 Não 

 

1.4 Possui curso de pós-graduação concluído? 

 Sim. Em que área(s):       
 Não 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

2.1 Razão Social:       

 

2.2 Data da constituição (MÊS/ANO):       

 

2.3 Forma Jurídica:  

 Sociedade Anônima 
 Sociedade Limitada 
 Outra. Qual?        

 

2.4 Quantidade de empregados em 31/12/2009:  

 Até 19 empregados 
 De 20 a 99 empregados 
 De 100 a 499 empregados 
 Acima de 499 empregados 

 

2.5 Faturamento no ano de 2009:  

 Até R$ 2.400.000,00 
 Acima de R$ 2.400.000,00 até R$ 48.000.000,00 
 Acima de R$ 48.000.000,00 até R$ 300.000.000,00 
 Acima de R$ 300.000.000,00 

 

2.6 Mercado de atuação:  

 Interno (Regiões:  Sul,   Sudeste,   Centro Oeste,   Nordeste,   Norte) 
 Externo. Principais países:       

 

2.7 A contabilidade da empresa... 

 É feita na própria empresa 
 É terceirizada 

 

2.8 A empresa possui consultoria contratada? 

 Sim. Em que área(s):       
 Não 
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3 QUESTÕES SOBRE O CICLO DE VIDA ORGANIZACIONAL 

Opine sobre as questões relacionadas ao ciclo de vida organizacional. Marque “0” para “Não 
sei” ou “1 a 4” de acordo com a escala crescente de concordância com a questão formulada. 
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Questões relacionadas ao ciclo de vida organizacional propostas por 
Lester, Parnell e Carraher (2003).  

0 1 2 3 4 

3.1 Nossa organização é pequena em tamanho, quando comparada com 
nossos concorrentes.      

3.2 Como empresa somos maiores do que a maioria dos nossos 
concorrentes, mas não tão grande como poderíamos ser.      

3.3 Somos uma organização com um conselho de administração e 
diretores. 

     

3.4 O poder decisório de nossa empresa está principalmente nas mãos do 
fundador.      

3.5 O poder decisório de nossa empresa é dividido entre proprietários e 
investidores.      

3.6 O poder decisório de nossa empresa está concentrado nas mãos de um 
grande número de acionistas.      

3.7 A nossa estrutura organizacional pode ser descrita como simples.      

3.8 A nossa estrutura organizacional é formal, baseada na visão 
departamental e funcional.      

3.9 A nossa estrutura é divisional ou matricial com sistemas de controle 
sofisticados.      

3.10 A nossa estrutura é centralizada, com poucos sistemas de controle.      

3.11 Em nossa organização, temos várias especializações (contadores, 
engenheiros, etc.) e com isso nos tornamos diferenciados.      

3.12 O processamento de informação em nossa empresa pode ser descrito 
como simples, no estilo “boca-a-boca”.      

3.13 O processamento de informação pode ser descrito como monitorador 
de desempenho e facilitador de comunicação entre os departamentos.      

3.14 O processamento de informação é sofisticado e necessário para a 
produção eficiente e para atingir os resultados requeridos.      

3.15 O processamento de informação é muito complexo e utilizado na 
coordenação de diversas atividades para melhor servir aos mercados.      

3.16 O processamento de informação não é muito sofisticado.      

3.17 O processo decisório é centralizado na alta administração e 
considerado não muito complexo.      

3.18 A maioria das decisões na nossa empresa é tomada por um grupo de 
gestores que utilizam algumas análises sistemáticas, mas que ainda são 
superficiais. 

     

3.19 A maioria das decisões na nossa empresa é feita por gerentes, forças-
tarefa, equipes de projeto e que estão tentando facilitar o crescimento 
através da participação. 

     

3.20 A maioria das decisões na nossa empresa é feita por alguns gerentes 
conservadores.      
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4 QUESTÕES RELACIONADAS AOS SISTEMAS DE CONTABILIDA DE 
GERENCIAL 

Nos quadros a seguir, opine sobre questões relacionadas aos sistemas de contabilidade 
gerencial, considerando as afirmações que aparecem no topo de cada quadro. As questões 
foram adaptadas de Necyk (2008) a partir da proposição de Moores e Yuen (2001). Marque 
“0” para “Não sei” ou “1 a 4” de acordo com a escala crescente de concordância de cada item. 
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Contabilidade Gerencial – Seleção de Informações 

As seguintes fontes de informações são utilizadas pela nossa empresa 
para tomada de decisão e para propósitos de controle: 

0 1 2 3 4 

4.1 Demonstrativo do resultado mensal.      

4.2 Balanço patrimonial mensal.      

4.3 Demonstrativo de fluxo de caixa.      

4.4 Contabilidade de custos para a análise de lucratividade de produtos e 
mercados, decisões de mix, estabelecimentos de padrões de custos, análise 
de eficiência operacional. 

     

4.5 Orçamento autoritário, quando apenas a alta direção é envolvida no 
planejamento das metas financeiras.      

4.6 Orçamento participativo, quando os subordinados são envolvidos no 
planejamento das metas financeiras.      

4.7 Orçamentos de capital, por meio do qual as alternativas de 
investimento são geradas, avaliadas, selecionadas e acompanhadas.      

4.8 Planejamento de longo-prazo e previsões de vendas e resultados.      

4.9 Contabilidade por centros de responsabilidade (responsability 
accounting), análise das variâncias de receitas, gastos, resultados por 
centros de custos, de receita, de lucro ou de investimento. 

     

4.10 Controle de qualidade, embutido no sistema de gestão da qualidade, 
que engloba indicadores operacionais.      

4.11  Monitoramento ambiental, de variáveis competitivas externas.      
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Contabilidade Gerencial – Apresentação de Informações 

A alta direção de nossa empresa pede que a informação seja 
apresentada nos seguintes formatos: 

0 1 2 3 4 

4.12 Modelos de decisão ou analíticos (ex: análise marginal, de estoques, 
de fluxo de caixa descontado, de sensibilidade, relação custo-volume-
lucro, etc.). 

     

4.13 Combinação de dados ao longo de períodos de tempo (ex: mensal, 
trimestral, anual).      

4.14 Combinação de dados por áreas funcionais (ex: resumos de atividades 
por unidades de negócios ou funções da organização).      

4.15 Reporte de transações entre subunidades (ex: informações de outras 
unidades de negócios/departamentos que podem influenciar o desempenho 
de outras áreas). 
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Contabilidade Gerencial – Apresentação de Informações 

Os seguintes tipos de informações são utilizados pela nossa empresa: 

0 1 2 3 4 

4.16 Informação interna (ex: eficiência, volumes, absenteísmo, etc.).      

4.17 Informação externa (ex: condições econômicas, preferências de 
clientes, competição, desenvolvimentos tecnológicos e administrativos, 
etc.). 

     

4.18 Informações financeiras (ex: balanço patrimonial, demonstração de 
resultados, fluxo de caixa, etc.).      

4.19 Informações não-financeiras (ex: volume de produção, tempo de 
parada de máquinas, absenteísmo, participação de mercado, etc.).      

4.20 Informações orientadas pelo passado (ex: dados históricos, 
realizados). 

     

4.21 Informações orientadas para o futuro (ex: estimativas, previsões).      
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Contabilidade Gerencial – Apresentação de Informações 

Em nossa empresa, quanto à disponibilidade das informações: 

0 1 2 3 4 

4.22 Quando se requisita uma informação nova ela é preparada/gerada com 
rapidez.      

4.23 As informações cotidianas estão disponíveis automaticamente (via 
sistema).      

4.24 Relatórios são disponibilizados regularmente na freqüência 
correspondente aos eventos controlados (ex: fatos gerenciados diariamente 
são reportados dia-a-dia). 

     

4.25 O reporte sobre um período é disponibilizado imediatamente após sua 
conclusão, sem atrasos que o tornariam irrelevante para análise e tomada 
de decisões.  

     

 

 

 

Agradecemos a sua colaboração! 
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APÊNDICE C - Respostas das questões relacionadas ao ciclo de vida organizacional  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

e1 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2

e2 3 2 1 3 3 1 4 1 1 4 1 4 4 1 1 1 3 1 1 1

e3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2

e4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 0 3 3 2

e5 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2 3 3 2 4 1

e6 4 1 1 4 1 1 4 1 1 3 2 4 2 2 2 3 4 1 1 1

e7 3 2 1 4 1 1 4 2 2 3 2 3 0 2 1 2 3 1 1 1

e8 3 2 2 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0

e9 3 2 3 2 2 2 2 3 1 1 3 2 3 3 2 2 3 1 1 1

e10 2 3 4 2 3 3 3 3 3 1 4 0 4 3 2 2 3 0 4 1

e11 2 3 2 2 1 1 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1

e12 1 1 1 1 4 1 2 3 2 2 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1

e13 3 2 1 1 3 1 4 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 3 1 1

e14 2 2 1 4 3 1 4 2 1 3 1 2 1 2 2 3 4 1 3 3

e15 2 3 2 3 3 2 2 3 0 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2

e16 1 2 3 4 1 1 2 1 2 2 2 1 3 3 2 1 1 2 3 1

e17 1 3 1 1 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2

e18 1 3 4 2 3 2 1 3 3 1 4 1 4 4 3 1 2 2 3 3

e19 3 1 1 3 2 1 4 3 1 1 1 1 2 2 2 4 3 2 1 1

e20 2 2 1 3 3 1 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2

e21 3 2 1 4 1 1 4 1 1 2 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2

e22 3 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 1 3 0 2 2 0 3 3 2

e23 3 2 4 4 3 1 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2

e24 2 3 2 4 1 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 1 1

e25 3 2 3 4 1 1 4 2 2 4 1 4 3 3 1 3 3 1 1 3

e26 2 2 1 3 2 1 4 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2

e27 3 1 1 3 1 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 3 1 1 3

e28 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 2

e29 1 3 1 4 1 1 4 4 1 4 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1

e30 2 0 1 4 1 1 4 2 2 3 2 4 1 1 1 4 4 1 1 1

e31 0 3 3 3 1 1 2 3 2 1 3 1 3 3 3 2 2 2 3 2

e32 3 2 1 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2

e33 3 2 1 4 1 1 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2

e34 4 1 3 3 3 1 4 3 1 3 2 3 3 2 1 3 3 3 2 1

e35 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2

e36 1 0 4 2 2 1 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2

e37 3 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2

e38 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2

e39 3 2 1 4 1 1 4 1 1 0 1 4 1 1 1 3 4 1 1 4

e40 3 2 2 4 1 1 4 3 1 4 1 3 4 3 1 4 4 1 1 1

Questões sobre as características dos estágios do ciclo de vida, segundo Lester, Parnell e Carraher (2003)
Empresa

 
           0 = Não sei 
              1 = Discordo totalmente 
              2 = Discordo 
              3 = Concordo 
              4 = Concordo plenamente 
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APÊNDICE D - Respostas das questões relacionadas à seleção e apresentação das 

informações no estágio do ciclo de vida nascimento 

 
 
D1- Fontes de informação utilizadas  

Concordo 
plenamente 

Concordo Discordo 
Discordo 

totalmente 
Não sei/não 
respondeu Seleção: Fontes de informações 

Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 
Demonstrativo do resultado 
mensal. 

2 9% 13 57% 4 17% 3 13% 1 4% 

Balanço patrimonial mensal. 1 4% 5 22% 11 48% 5 22% 1 4% 
Demonstrativo de fluxo de caixa. 2 9% 16 70% 3 13% 2 9% 0 0% 
Contabilidade de custos para a 
análise de lucratividade de 
produtos e mercados, decisões de 
mix, estabelecimentos de padrões 
de custos, análise de eficiência 
operacional. 

2 9% 7 30% 6 26% 7 30% 1 4% 

Orçamento autoritário, quando 
apenas a alta direção é envolvida 
no planejamento das metas 
financeiras. 

3 13% 7 30% 11 48% 1 4% 1 4% 

Orçamento participativo, quando 
os subordinados são envolvidos no 
planejamento das metas 
financeiras. 

0 0% 9 39% 7 30% 7 30% 0 0% 

Orçamentos de capital, por meio 
do qual as alternativas de 
investimento são geradas, 
avaliadas, selecionadas e 
acompanhadas. 

1 4% 7 30% 4 17% 8 35% 3 13% 

Planejamento de longo-prazo e 
previsões de vendas e resultados. 

2 9% 13 57% 2 9% 3 13% 3 13% 

Contabilidade por centros de 
responsabilidade (responsability 
accounting), análise das variâncias 
de receitas, gastos, resultados por 
centros de custos, de receita, de 
lucro ou de investimento. 

2 9% 6 26% 4 17% 7 30% 4 17% 

Controle de qualidade, embutido 
no sistema de gestão da qualidade, 
que engloba indicadores 
operacionais. 

1 4% 9 39% 7 30% 3 13% 3 13% 

Monitoramento ambiental, de 
variáveis competitivas externas. 

1 4% 7 30% 5 22% 6 26% 4 17% 

Conjunto das fontes de 
informações 

17 7% 99 39% 64 25% 52 21% 21 8% 
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D2- Formato das informações  
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei/não 
respondeu 

Apresentação: 

agregação e integração de 

informações Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Modelos de decisão ou analíticos 
(ex: análise marginal, de estoques, 
de fluxo de caixa descontado, de 
sensibilidade, relação custo-
volume-lucro, etc.). 

1 4% 5 22% 8 35% 6 26% 3 13% 

Combinação de dados ao longo de 
períodos de tempo (ex: mensal, 
trimestral, anual). 

2 9% 13 57% 3 13% 4 17% 1 4% 

Combinação de dados por áreas 
funcionais (ex: resumos de 
atividades por unidades de 
negócios ou funções da 
organização). 

2 9% 4 17% 9 39% 6 26% 2 9% 

Reporte de transações entre 
subunidades (ex: informações de 
outras unidades de 
negócios/departamentos que 
podem influenciar o desempenho 
de outras áreas). 

1 4% 3 13% 6 26% 9 39% 4 17% 

Conjunto dos formatos de 
informações 

6 7% 25 27% 26 28% 25 27% 10 11% 

 
‘ 
 
D3- Tipos de informação utilizados 

Concordo 
plenamente 

Concordo Discordo 
Discordo 

totalmente 
Não sei/não 
respondeu 

Tipos de informações 

(escopo) 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Informação interna (ex: eficiência, 
volumes, absenteísmo, etc.). 

3 13% 13 57% 3 13% 3 13% 1 4% 

Informação externa (ex: condições 
econômicas, preferências de 
clientes, competição, 
desenvolvimentos tecnológicos e 
administrativos, etc.). 

3 13% 14 61% 1 4% 3 13% 2 9% 

Informações financeiras (ex: 
balanço patrimonial, demonstração 
de resultados, fluxo de caixa, etc.). 

3 13% 13 57% 6 26% 0 0% 1 4% 

Informações não-financeiras (ex: 
volume de produção, tempo de 
parada de máquinas, absenteísmo, 
participação de mercado, etc.). 

3 13% 13 57% 5 22% 1 4% 1 4% 

Informações orientadas pelo 
passado (ex: dados históricos, 
realizados). 

3 13% 17 74% 2 9% 0 0% 1 4% 

Informações orientadas para o 
futuro (ex: estimativas, previsões). 

3 13% 15 65% 3 13% 0 0% 2 9% 

Conjunto dos tipos de 
informações 

18 13% 85 62% 20 14% 7 5% 8 6% 
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D4- Disponibilidade das informações 
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei/não 
respondeu 

Disponibilidade das 

informações                

(tempestividade) Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Quando se requisita uma 
informação nova ela é 
preparada/gerada com rapidez. 

2 9% 14 61% 7 30% 0 0% 0 0% 

As informações cotidianas estão 
disponíveis automaticamente (via 
sistema). 

1 4% 12 52% 6 26% 2 9% 2 9% 

Relatórios são disponibilizados 
regularmente na freqüência 
correspondente aos eventos 
controlados (ex: fatos gerenciados 
diariamente são reportados dia-a-
dia). 

1 4% 11 48% 5 22% 3 13% 3 13% 

O reporte sobre um período é 
disponibilizado imediatamente 
após sua conclusão, sem atrasos 
que o tornariam irrelevante para 
análise e tomada de decisões.  

1 4% 11 48% 6 26% 2 9% 3 13% 

Conjunto das disponibilidades de 
informações 

5 5% 48 52% 24 26% 7 8% 8 9% 
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APÊNDICE E - Respostas das questões relacionadas à seleção e apresentação das 

informações no estágio do ciclo de vida crescimento 

 
 
E1- Fontes de informação utilizadas  

Concordo 
plenamente 

Concordo Discordo 
Discordo 

totalmente 
Não sei/não 
respondeu 

Seleção: Fontes de 

informações 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Demonstrativo do resultado 
mensal. 

2 33% 4 67% 0 0% 0 0% 0 0% 

Balanço patrimonial mensal. 1 17% 4 67% 1 17% 0 0% 0 0% 
Demonstrativo de fluxo de caixa. 2 33% 4 67% 0 0% 0 0% 0 0% 
Contabilidade de custos para a 
análise de lucratividade de 
produtos e mercados, decisões de 
mix, estabelecimentos de padrões 
de custos, análise de eficiência 
operacional. 

0 0% 5 83% 1 17% 0 0% 0 0% 

Orçamento autoritário, quando 
apenas a alta direção é envolvida 
no planejamento das metas 
financeiras. 

0 0% 2 33% 3 50% 1 17% 0 0% 

Orçamento participativo, quando 
os subordinados são envolvidos no 
planejamento das metas 
financeiras. 

1 17% 3 50% 2 33% 0 0% 0 0% 

Orçamentos de capital, por meio 
do qual as alternativas de 
investimento são geradas, 
avaliadas, selecionadas e 
acompanhadas. 

1 17% 4 67% 1 17% 0 0% 0 0% 

Planejamento de longo-prazo e 
previsões de vendas e resultados. 

0 0% 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Contabilidade por centros de 
responsabilidade (responsability 
accounting), análise das variâncias 
de receitas, gastos, resultados por 
centros de custos, de receita, de 
lucro ou de investimento. 

0 0% 4 67% 2 33% 0 0% 0 0% 

Controle de qualidade, embutido 
no sistema de gestão da qualidade, 
que engloba indicadores 
operacionais. 

2 33% 4 67% 0 0% 0 0% 0 0% 

Monitoramento ambiental, de 
variáveis competitivas externas. 

1 17% 4 67% 1 17% 0 0% 0 0% 

Conjunto das fontes de 
informações 

10 15% 44 67% 11 17% 1 2% 0 0% 
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E2- Formato das informações  
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei/não 
respondeu 

Apresentação: 

agregação e integração de 

informações Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Modelos de decisão ou analíticos 
(ex: análise marginal, de estoques, 
de fluxo de caixa descontado, de 
sensibilidade, relação custo-
volume-lucro, etc.). 

0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 

Combinação de dados ao longo de 
períodos de tempo (ex: mensal, 
trimestral, anual). 

0 0% 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Combinação de dados por áreas 
funcionais (ex: resumos de 
atividades por unidades de 
negócios ou funções da 
organização). 

0 0% 5 83% 1 17% 0 0% 0 0% 

Reporte de transações entre 
subunidades (ex: informações de 
outras unidades de 
negócios/departamentos que 
podem influenciar o desempenho 
de outras áreas). 

0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 

Conjunto dos formatos de 
informações 

0 0% 17 71% 7 29% 0 0% 0 0% 

 
 
 
E3- Tipos de informação utilizados   

Concordo 
plenamente 

Concordo Discordo 
Discordo 

totalmente 
Não sei/não 
respondeu 

Tipos de informações 

(escopo) 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Informação interna (ex: eficiência, 
volumes, absenteísmo, etc.). 

1 17% 4 67% 0 0% 0 0% 1 17% 

Informação externa (ex: condições 
econômicas, preferências de 
clientes, competição, 
desenvolvimentos tecnológicos e 
administrativos, etc.). 

2 33% 4 67% 0 0% 0 0% 0 0% 

Informações financeiras (ex: 
balanço patrimonial, demonstração 
de resultados, fluxo de caixa, etc.). 

1 17% 5 83% 0 0% 0 0% 0 0% 

Informações não-financeiras (ex: 
volume de produção, tempo de 
parada de máquinas, absenteísmo, 
participação de mercado, etc.). 

1 17% 5 83% 0 0% 0 0% 0 0% 

Informações orientadas pelo 
passado (ex: dados históricos, 
realizados). 

0 0% 5 83% 0 0% 0 0% 1 17% 

Informações orientadas para o 
futuro (ex: estimativas, previsões). 

1 17% 4 67% 0 0% 0 0% 1 17% 

Conjunto dos tipos de 
informações 

6 17% 27 75% 0 0% 0 0% 3 8% 
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E4- Disponibilidade das informações 
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei/não 
respondeu 

Disponibilidade das 

informações                

(tempestividade) Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Quando se requisita uma 
informação nova ela é 
preparada/gerada com rapidez. 

1 17% 4 67% 1 17% 0 0% 0 0% 

As informações cotidianas estão 
disponíveis automaticamente (via 
sistema). 

1 17% 4 67% 1 17% 0 0% 0 0% 

Relatórios são disponibilizados 
regularmente na freqüência 
correspondente aos eventos 
controlados (ex: fatos gerenciados 
diariamente são reportados dia-a-
dia). 

1 17% 2 33% 3 50% 0 0% 0 0% 

O reporte sobre um período é 
disponibilizado imediatamente 
após sua conclusão, sem atrasos 
que o tornariam irrelevante para 
análise e tomada de decisões.  

0 0% 2 33% 4 67% 0 0% 0 0% 

Conjunto das disponibilidades de 
informações 

3 13% 12 50% 9 38% 0 0% 0 0% 
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APÊNDICE F - Respostas das questões relacionadas à seleção e apresentação das 

informações no estágio do ciclo de vida maturidade 

 
 
F1- Fontes de informação utilizadas  

Concordo 
plenamente 

Concordo Discordo 
Discordo 

totalmente 
Não sei/não 
respondeu 

Seleção: Fontes de 

informações 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Demonstrativo do resultado 
mensal. 

1 33% 2 67% 0 0% 0 0% 0 0% 

Balanço patrimonial mensal. 1 33% 0 0% 1 33% 0 0% 1 33% 
Demonstrativo de fluxo de caixa. 1 33% 2 67% 0 0% 0 0% 0 0% 
Contabilidade de custos para a 
análise de lucratividade de 
produtos e mercados, decisões de 
mix, estabelecimentos de padrões 
de custos, análise de eficiência 
operacional. 

0 0% 2 67% 0 0% 0 0% 1 33% 

Orçamento autoritário, quando 
apenas a alta direção é envolvida 
no planejamento das metas 
financeiras. 

0 0% 2 67% 1 33% 0 0% 0 0% 

Orçamento participativo, quando 
os subordinados são envolvidos no 
planejamento das metas 
financeiras. 

0 0% 1 33% 0 0% 1 33% 1 33% 

Orçamentos de capital, por meio 
do qual as alternativas de 
investimento são geradas, 
avaliadas, selecionadas e 
acompanhadas. 

0 0% 2 67% 0 0% 0 0% 1 33% 

Planejamento de longo-prazo e 
previsões de vendas e resultados. 

0 0% 1 33% 0 0% 1 33% 1 33% 

Contabilidade por centros de 
responsabilidade (responsability 
accounting), análise das variâncias 
de receitas, gastos, resultados por 
centros de custos, de receita, de 
lucro ou de investimento. 

0 0% 2 67% 0 0% 0 0% 1 33% 

Controle de qualidade, embutido 
no sistema de gestão da qualidade, 
que engloba indicadores 
operacionais. 

0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Monitoramento ambiental, de 
variáveis competitivas externas. 

1 33% 0 0% 1 33% 0 0% 1 33% 

Conjunto das fontes de 
informações 

4 12% 17 52% 3 9% 2 6% 7 21% 
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F2- Formato das informações 
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei/não 
respondeu 

Apresentação: 

agregação e integração de 

informações Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Modelos de decisão ou analíticos 
(ex: análise marginal, de estoques, 
de fluxo de caixa descontado, de 
sensibilidade, relação custo-
volume-lucro, etc.). 

0 0% 2 67% 0 0% 0 0% 1 33% 

Combinação de dados ao longo de 
períodos de tempo (ex: mensal, 
trimestral, anual). 

0 0% 2 67% 0 0% 0 0% 1 33% 

Combinação de dados por áreas 
funcionais (ex: resumos de 
atividades por unidades de 
negócios ou funções da 
organização). 

0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Reporte de transações entre 
subunidades (ex: informações de 
outras unidades de 
negócios/departamentos que 
podem influenciar o desempenho 
de outras áreas). 

0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Conjunto dos formatos de 
informações 

0 0% 10 83% 0 0% 0 0% 2 17% 

 
 
 
F3- Tipos de informação utilizados  

Concordo 
plenamente 

Concordo Discordo 
Discordo 

totalmente 
Não sei/não 
respondeu 

Tipos de informações 

(escopo) 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Informação interna (ex: eficiência, 
volumes, absenteísmo, etc.). 

0 0% 2 67% 0 0% 0 0% 1 33% 

Informação externa (ex: condições 
econômicas, preferências de 
clientes, competição, 
desenvolvimentos tecnológicos e 
administrativos, etc.). 

0 0% 2 67% 0 0% 0 0% 1 33% 

Informações financeiras (ex: 
balanço patrimonial, demonstração 
de resultados, fluxo de caixa, etc.). 

0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Informações não-financeiras (ex: 
volume de produção, tempo de 
parada de máquinas, absenteísmo, 
participação de mercado, etc.). 

0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Informações orientadas pelo 
passado (ex: dados históricos, 
realizados). 

0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Informações orientadas para o 
futuro (ex: estimativas, previsões). 

1 33% 1 33% 0 0% 0 0% 1 33% 

Conjunto dos tipos de 
informações 

1 6% 14 78% 0 0% 0 0% 3 17% 
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F4- Disponibilidade das informações  
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei/não 
respondeu 

Disponibilidade das 

informações                

(tempestividade) Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Quando se requisita uma 
informação nova ela é 
preparada/gerada com rapidez. 

0 0% 2 67% 1 33% 0 0% 0 0% 

As informações cotidianas estão 
disponíveis automaticamente (via 
sistema). 

0 0% 2 67% 1 33% 0 0% 0 0% 

Relatórios são disponibilizados 
regularmente na freqüência 
correspondente aos eventos 
controlados (ex: fatos gerenciados 
diariamente são reportados dia-a-
dia). 

0 0% 2 67% 1 33% 0 0% 0 0% 

O reporte sobre um período é 
disponibilizado imediatamente 
após sua conclusão, sem atrasos 
que o tornariam irrelevante para 
análise e tomada de decisões.  

0 0% 2 67% 0 0% 0 0% 1 33% 

Conjunto das disponibilidades de 
informações 

0 0% 8 67% 3 25% 0 0% 1 8% 
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APÊNDICE G - Respostas das questões relacionadas à seleção e apresentação das 

informações no estágio do ciclo de vida rejuvenescimento 

 
 
G1- Fontes de informação utilizadas 

Concordo 
plenamente 

Concordo Discordo 
Discordo 

totalmente 
Não sei/não 
respondeu 

Seleção: Fontes de 

informações 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Demonstrativo do resultado 
mensal. 

2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 0 0% 

Balanço patrimonial mensal. 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 0 0% 
Demonstrativo de fluxo de caixa. 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 0 0% 
Contabilidade de custos para a 
análise de lucratividade de 
produtos e mercados, decisões de 
mix, estabelecimentos de padrões 
de custos, análise de eficiência 
operacional. 

1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 0 0% 

Orçamento autoritário, quando 
apenas a alta direção é envolvida 
no planejamento das metas 
financeiras. 

0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 

Orçamento participativo, quando 
os subordinados são envolvidos no 
planejamento das metas 
financeiras. 

0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 

Orçamentos de capital, por meio 
do qual as alternativas de 
investimento são geradas, 
avaliadas, selecionadas e 
acompanhadas. 

1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 0 0% 

Planejamento de longo-prazo e 
previsões de vendas e resultados. 

1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 0 0% 

Contabilidade por centros de 
responsabilidade (responsability 
accounting), análise das variâncias 
de receitas, gastos, resultados por 
centros de custos, de receita, de 
lucro ou de investimento. 

1 25% 1 25% 1 25% 0 0% 1 25% 

Controle de qualidade, embutido 
no sistema de gestão da qualidade, 
que engloba indicadores 
operacionais. 

1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 0 0% 

Monitoramento ambiental, de 
variáveis competitivas externas. 

0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Conjunto das fontes de 
informações 

11 25% 28 64% 4 9% 0 0% 1 2% 

 
 
 
 
 
 
 



141 
 

G2- Formato das informações  
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei/não 
respondeu 

Apresentação: 

agregação e integração de 

informações Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Modelos de decisão ou analíticos 
(ex: análise marginal, de estoques, 
de fluxo de caixa descontado, de 
sensibilidade, relação custo-
volume-lucro, etc.). 

1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 0 0% 

Combinação de dados ao longo de 
períodos de tempo (ex: mensal, 
trimestral, anual). 

1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 0 0% 

Combinação de dados por áreas 
funcionais (ex: resumos de 
atividades por unidades de 
negócios ou funções da 
organização). 

1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 0 0% 

Reporte de transações entre 
subunidades (ex: informações de 
outras unidades de 
negócios/departamentos que 
podem influenciar o desempenho 
de outras áreas). 

1 25% 1 25% 1 25% 0 0% 1 25% 

Conjunto dos formatos de 
informações 

4 25% 8 50% 3 19% 0 0% 1 6% 

 
 
G3- Tipos de informação utilizados  

Concordo 
plenamente 

Concordo Discordo 
Discordo 

totalmente 
Não sei/não 
respondeu 

Tipos de informações 

(escopo) 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Informação interna (ex: eficiência, 
volumes, absenteísmo, etc.). 

1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 0 0% 

Informação externa (ex: condições 
econômicas, preferências de 
clientes, competição, 
desenvolvimentos tecnológicos e 
administrativos, etc.). 

3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 

Informações financeiras (ex: 
balanço patrimonial, demonstração 
de resultados, fluxo de caixa, etc.). 

2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 0 0% 

Informações não-financeiras (ex: 
volume de produção, tempo de 
parada de máquinas, absenteísmo, 
participação de mercado, etc.). 

1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 0 0% 

Informações orientadas pelo 
passado (ex: dados históricos, 
realizados). 

1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 0 0% 

Informações orientadas para o 
futuro (ex: estimativas, previsões). 

2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 0 0% 

Conjunto dos tipos de 
informações 

10 42% 11 46% 3 13% 0 0% 0 0% 
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G4- Disponibilidade das informações 
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei/não 
respondeu 

Disponibilidade das 

informações                

(tempestividade) Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Quando se requisita uma 
informação nova ela é 
preparada/gerada com rapidez. 

1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 0 0% 

As informações cotidianas estão 
disponíveis automaticamente (via 
sistema). 

0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 

Relatórios são disponibilizados 
regularmente na freqüência 
correspondente aos eventos 
controlados (ex: fatos gerenciados 
diariamente são reportados dia-a-
dia). 

1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 0 0% 

O reporte sobre um período é 
disponibilizado imediatamente 
após sua conclusão, sem atrasos 
que o tornariam irrelevante para 
análise e tomada de decisões.  

1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 0 0% 

Conjunto das disponibilidades de 
informações 

3 19% 11 69% 2 13% 0 0% 0 0% 
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APÊNDICE H - Respostas das questões relacionadas à seleção e apresentação das 

informações no estágio do ciclo de vida declínio 

 
 
H1- Fontes de informação utilizadas  

Concordo 
plenamente 

Concordo Discordo 
Discordo 

totalmente 
Não sei/não 
respondeu 

Seleção: Fontes de 

informações 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Demonstrativo do resultado 
mensal. 

1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 0 0% 

Balanço patrimonial mensal. 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 0 0% 
Demonstrativo de fluxo de caixa. 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 0 0% 
Contabilidade de custos para a 
análise de lucratividade de 
produtos e mercados, decisões de 
mix, estabelecimentos de padrões 
de custos, análise de eficiência 
operacional. 

0 0% 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 

Orçamento autoritário, quando 
apenas a alta direção é envolvida 
no planejamento das metas 
financeiras. 

0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 

Orçamento participativo, quando 
os subordinados são envolvidos no 
planejamento das metas 
financeiras. 

1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 0 0% 

Orçamentos de capital, por meio 
do qual as alternativas de 
investimento são geradas, 
avaliadas, selecionadas e 
acompanhadas. 

0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 

Planejamento de longo-prazo e 
previsões de vendas e resultados. 

0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 

Contabilidade por centros de 
responsabilidade (responsability 
accounting), análise das variâncias 
de receitas, gastos, resultados por 
centros de custos, de receita, de 
lucro ou de investimento. 

0 0% 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 

Controle de qualidade, embutido 
no sistema de gestão da qualidade, 
que engloba indicadores 
operacionais. 

1 25% 0 0% 2 50% 0 0% 1 25% 

Monitoramento ambiental, de 
variáveis competitivas externas. 

0 0% 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 

Conjunto das fontes de 
informações 

5 11% 13 30% 17 39% 5 11% 4 9% 
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H2- Formato das informações 
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei/não 
respondeu Apresentação: agregação e 

integração de informações 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Modelos de decisão ou analíticos 
(ex: análise marginal, de estoques, 
de fluxo de caixa descontado, de 
sensibilidade, relação custo-
volume-lucro, etc.). 

0 0% 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 

Combinação de dados ao longo de 
períodos de tempo (ex: mensal, 
trimestral, anual). 

2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 0 0% 

Combinação de dados por áreas 
funcionais (ex: resumos de 
atividades por unidades de 
negócios ou funções da 
organização). 

0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 

Reporte de transações entre 
subunidades (ex: informações de 
outras unidades de 
negócios/departamentos que 
podem influenciar o desempenho 
de outras áreas). 

0 0% 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 

Conjunto dos formatos de 
informações 

2 13% 6 38% 4 25% 2 13% 2 13% 

 
 
 
H3- Tipos de informação utilizados  

Concordo 
plenamente 

Concordo Discordo 
Discordo 

totalmente 
Não sei/não 
respondeu 

Tipos de informações 

(escopo) 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Informação interna (ex: eficiência, 
volumes, absenteísmo, etc.). 

0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 

Informação externa (ex: condições 
econômicas, preferências de 
clientes, competição, 
desenvolvimentos tecnológicos e 
administrativos, etc.). 

1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 0 0% 

Informações financeiras (ex: 
balanço patrimonial, demonstração 
de resultados, fluxo de caixa, etc.). 

1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 0 0% 

Informações não-financeiras (ex: 
volume de produção, tempo de 
parada de máquinas, absenteísmo, 
participação de mercado, etc.). 

1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 0 0% 

Informações orientadas pelo 
passado (ex: dados históricos, 
realizados). 

2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 0 0% 

Informações orientadas para o 
futuro (ex: estimativas, previsões). 

1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 0 0% 

Conjunto dos tipos de 
informações 

6 25% 11 46% 7 29% 0 0% 0 0% 
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H4- Disponibilidade das informações  
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei/não 
respondeu Disponibilidade das informações                

(tempestividade) 
Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. Qtde. Freq. 

Quando se requisita uma 
informação nova ela é 
preparada/gerada com rapidez. 

0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 

As informações cotidianas estão 
disponíveis automaticamente (via 
sistema). 

0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 

Relatórios são disponibilizados 
regularmente na freqüência 
correspondente aos eventos 
controlados (ex: fatos gerenciados 
diariamente são reportados dia-a-
dia). 

0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 

O reporte sobre um período é 
disponibilizado imediatamente 
após sua conclusão, sem atrasos 
que o tornariam irrelevante para 
análise e tomada de decisões.  

0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 

Conjunto das disponibilidades de 
informações 

0 0% 6 38% 10 63% 0 0% 0 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


