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RELACIONAMENTOS ENTRE CONTROLES GERENCIAIS E FLEXIBILIDADE 
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Situação do Projeto: EM ANDAMENTO 

Data de Início: 01/02/2015 

 
Descrição: Diversos estudos em Contabilidade Gerencial tem investigado diferentes aspectos da 
Resources-Based-View e seus relacionamentos com desempenho (Chenhall, 2005, Henri, 2006, 
Widener, 2007, Grafton, Lillis & Widener, 2010, Oyadomari, Frezatti, Cardoso, Mendonça Neto e Bido, 
2010, Capalonga, Diehl & Zanini, 2014. Beuren & Oro, 2014, Frezatti, Bido, Cruz e Machado, 2014). 
Uma dessas capacidades organizacionais é a flexibilidade, a qual pode ser estudada por diferentes 
lentes: Flexibilidade no aspecto das pessoas e do comportamento organizacional e também no aspecto 
da engenharia de produção (Corrêa e Slack, 1994). No campo das operações uma conceituação de 
flexibilidade é a que define como “medida da habilidade do Sistema de produção para lidar eficazmente 
com os efeitos (reativamente) das mudanças não planejadas sentidas por ele” (Corrêa & Slack, 1994, 
p.37). Na mesma linha a definição mais aceita de flexibilidade é a habilidade do sistema de lidar com 
as mudanças (Shuiabi, Thomson & Bhuiyan, 2005). Em relação à flexibilidade no campo das operações, 
são raros os estudos em Contabilidade Gerencial que investigaram esses possíveis relacionamentos 
entre os dois campos. Abernethy e Lillis (1995) em um estudo inicial exploratório identificaram que a 
diminuição do uso de medidas de desempenho diminuía estava relacionado ao aumento do 
comprometimento das organizações com a estratégia de flexibilidade. Posteriormente, Chenhall (2005) 
identificou que há um relacionamento positivo entre o que ele chamou de Sistema de Integrado de 
Mensuração de Desempenho, que inclui Orçamento e Balanced Scorecard, com a Flexibilidade medida 
em termos da gestão de operações. A despeito desses estudos, uma extensa revisão da literatura no 
campo da Contabilidade Gerencial constatou que a seguinte questão de pesquisa continua não 
respondida: Como os sistemas contemporâneos de desempenho podem encorajar flexibilidade e 
dinamismo? (Franco-Santos, Lorenzo & Bourne, 2012). Muito embora essa questão de pesquisa possa 
estar mais relacionada com a flexibilidade do sistema de controle gerencial, a partir do entendimento 
das práticas de contabilidade gerencial como uma rotina, entende-se que a flexibilidade em um sentido 
mais amplo também é contemplada nessa questão de pesquisa. Considerando esses argumentos pode-
se concluir que estudos empíricos sobre os temas relacionados à incertezas estratégicas, tipos de 
controle (cibernéticos, culturais e os que adotam os princípios do Beyond Budgeting) e flexibilidade 
podem gerar contribuições para literatura nacional e também internacional, pois esses construtos ainda 
não foram estudados de forma conjunta. Também não há um consenso sobre se as técnicas como 
rolling forecasting ou beyond budgeting atuam em conjunto como relatado por Henttu-Aho, & Järvinen 
(2013) e se qual das técnicas está associada à capacidade de obter flexilidade. Ao mesmo tempo o 
tema é de interesse para os práticos que podem entender o papel dos controles gerenciais na melhoria 
da flexibilidade e desenvolver modificações em seu sistema de controle gerencial para melhorar essa 
capacidade. Com base nos argumentos citados este projeto se propõe a responder a seguinte questão 
de pesquisa Quais são os relacionamentos entre Incertezas Estratégicas, Controles Culturais, Controles 
Dinâmicos, Controles Cibernéticos e Flexibilidade? Relacionamentos entre Controles Gerenciais e 
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Flexibilidade é um projeto de pesquisa que teve como fruto a candidatura aceita a Bolsista Produtividade 
PQ 2 triênio 2015-2017. 
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