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PROJETO DE PESQUISA 

 

CAPABILITIES OPERACIONAIS E DESEMPENHO DE MERCADO: AVALIAÇÃO SOB A ÓTICA DA 
CAPACIDADE ABSORTIVA E CONTROLE GERENCIAL 

Área de Concentração: CONTROLADORIA E FINANÇAS EMPRESARIAIS 

Linha de Pesquisa: CONTROLE GERENCIAL E SUSTENTABILIDADE 

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO 

Data de Início: 01/11/2015 

 
Descrição: A discussão em contabilidade gerencial e gestão de operações de quais fatores afetam o 
desempenho operacional ainda é uma questão em aberto. Para alguns estudiosos, o desempenho 
operacional é decorrente da implementação de boas práticas operacionais (Flynn, et al., 1995; Ketokivi & 
Schroeder, 2004; Lillrank, 1995; Voss, 1995); para outros, são as capabilities operacionais que têm impacto 
marginal em desempenho (Flynn, Wu, & Melnyk, 2010; Schroeder, Bates, & Junttila, 2002; Swink, 
Narasimhan, & Kim, 2005; Wu, Melnyk, & Flynn, 2010; Yang, 2013). No entanto, há ainda outra corrente 
que sustenta que a capacidade absortiva da empresa em adquirir novos conhecimentos e ao aplicá-los em 
seus processos internos é que afeta o desempenho (Brown, 1997; Cohen & Levinthal, 1990; Fosfuri & 
Tribo, 2008; Jansen et al., 2005; Zahra & George, 2002). Portanto, diante dessas indefinições, o presente 
trabalho tem como objetivo avaliar se as capabilities operacionais têm impacto relevante no desempenho 
de mercado, bem como analisar se a capacidade absortiva e o controle gerencial potencializam este 
relacionamento. O controle gerencial é um instrumento que visa garantir que a execução do processo 
esteja alinhada com os objetivos organizacionais (Otley, 1994; Merchant & Van der Stede, 2012) e que, de 
certa forma, pode influenciar tanto as capabilities operacionais quanto o desempenho de mercado. Como 
objetivos específicos, o trabalho visa: (i) confirmar que as dimensões das capabilities operacionais têm 
efeito sobre o desempenho de mercado; (ii) uma vez que a capacidade absortiva pode ser um fator 
importante que alavanca o desempenho, a pesquisa também se propõe a identificar qual a competência 
que possibilita gerar tal resultado; (iii) avaliar o impacto do processo gerencial de controle de custo nas 
capabilities operacionais, bem como no desempenho de mercado; e (iv) aprofundar o entendimento das 
relações entre os construtos. No campo da contabilidade gerencial e operações ainda são raros os 
trabalhos que aprofundam a influência da capacidade absortiva nos relacionamentos entre capabilities, 
desempenho e processos gerenciais. Diante disso, espera-se com esse trabalho contribuir com a literatura 
acadêmica quanto ao aprofundamento das relações entre os construtos, bem como fornecer aos práticos 
uma literatura que os ajude a entender a importância do controle de processos operacionais e da gestão 
do conhecimento organizacional. Quanto à questão de pesquisa, o trabalho visa responder a seguinte: As 
capabilities operacionais e capacidade absortiva são relevantes para o desempenho de mercado? Para 
atingir tais objetivos, usaremos como metodologia a pesquisa quantitativa, na qual o modelo teórico será 
avaliado por meio da análise fatorial confirmatória (AFC), modelo de regressão hierárquica (MRH) e 
equação estrutural através do Smart PLS. Em 20/12/2016 o projeto foi aprovado pelo Mackpesquisa, 
recebendo uma subvenção no valor de R$ 61.403,95. Esse valor permitiu a concessão de bolsas a quatro 
mestrandos do programa de mestrado profissional em controladoria e finanças empresariais no valor total 
de R$ 48.000,00. No entanto, seis alunos participaram da coleta de dados e receberam as bolsas parciais 
ou integrais. Foi concluída a 2ª etapa da coleta de dados via survey, que iniciou-se em 15/6/2017 e terminou 
em 27/12/2017. Estamos atualizando o artigo que havia sido submetido à 9th Conference on Performance 
Measurement and Management Control - Nice, França - Setembro de 13–15 /2017 e será submetido para 
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The EURAM conference in Lisbon 26-28th of June 2019. Posteriormente, após o recebimento de 
contribuições nesse congresso, o artigo será atualizado e submentido a um periódico internacional de 
classificação Qualis-Capes A1. 
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JOSE CARLOS TIOMATSU OYADOMARI Docente 

OCTAVIO RIBEIRO DE MENDONCA NETO Docente 
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