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PROJETO DE PESQUISA 

 

DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE AUTODIAGNÓSTICO. A RELAÇÃO 
ENTRE USO E APRENDIZAGEM COM UMA ABORDAGEM PRÁTICA FUNDAMENTADA NA 
ENGAGED SCHOLARSHIP. 

Área de Concentração: CONTROLADORIA E FINANÇAS EMPRESARIAIS 

Linha de Pesquisa: CONTROLE GERENCIAL E SUSTENTABILIDADE 

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO 

Data de Início: 01/02/2018 

 
Descrição: Este projeto de pesquisa está relacionado e dá continuado a um outro já concluído coordenado 
pelo Prof. Dr. José Carlos Tiomatsu Oyadomari, com o apoio financeiro do MackPesquisa e intitulado – 
“Relacionamentos entre Indicadores, Técnicas e Desempenho: A construção de uma ferramenta de 
autodiagnostico para uso pelos práticos” Conforme salienta Van de Ver (2010,1) entender como a pesquisa 
desenvolvida nas escolas profissionais pode contribuir não só para o avanço científico, mas também para 
o aprimoramento prático, continua um problema ainda não resolvido para os pesquisadores que atuam 
nessas instituições. Pesquisas em Contabilidade Gerencial têm ressaltado a importância do Uso 
Diagnóstico e Uso Interativo na relação do Sistema de Controle Gerencial com desempenho, como é o 
caso dos trabalhos de Chenhall (2005), Widener (2007), Grafton, Lillis e Widener (2010), Oyadomari, 
Frezatti, Cardoso, Mendonça Neto e Bido (2011), Capalonga, Diehl e Zanini (2014), Beuren e Oro (2014) 
e Frezatti, Bido, Cruz e Machado (2014). Diante desse contexto, este projeto de pesquisa se propõe a 
responder a seguinte questão de pesquisa: Qual a influência do uso de ferramentas de autodiagnostico 
em gestão pelos práticos sobre ao processo de aprendizagem desses gestores? Em sendo assim, o 
objetivo desse projeto é construir uma ferramenta interativa de autodiagnostico focando sobre um aspecto 
específico da gestão que será disponibilizada gratuitamente para o público. Essa ferramenta interativa 
fornecerá um diagnóstico ao respondente, situando a sua organização em relação à média da amostra e 
comparando-a com as empresas com melhor desempenho. Com base no diagnóstico, a ferramenta 
interativa fornecerá ainda, se for o caso e a título de sugestão, um conjunto de medidas e de técnicas de 
controle gerencial que, uma vez implementadas, poderiam potencialmente impactar de forma positiva no 
desempenho da organização. A ferramenta em questão será construída com foco nas pequenas e médias 
empresas e de forma que o seu uso permita avaliar o conhecimento do respondente em relação ao aspecto 
específico da gestão em questão, antes e depois de seu uso. Além disso acumulará um banco de dados 
que atualizará os parâmetros de comparação (benchmark) devidamente segmentados por ramo de 
atividades. No âmbito desse projeto está sendo desenvolvida a dissertação de mestrado de Marcos 
Vinicius Massignan Portes intitulada Construção de uma ferramenta gerencial de autodiagnostico – O 
Engaged scholarship e a aprendizagem por meio do uso. 
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EQUIPE: 

Nome Categoria 

DANIELA VIEIRA CUNHA Participante Externo 

DEBORA ARAUJO SEVERIANO Discente - Mestrado Profissional 

GUILHERME STOPPA CAULADA Discente - Graduação 

GUSTAVO ALVES DOS SANTOS SILVA Discente - Graduação 

JOSE CARLOS TIOMATSU OYADOMARI Docente 

OCTAVIO RIBEIRO DE MENDONCA NETO(Responsável) Docente 

RONALDO GOMES DULTRA DE LIMA Docente 

  

 

FINANCIADORES: 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
 

 

 


