
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

     IV CONGRESSO LUSÓFONO DE COMPORTAMENTO 
ORGANIZACIONAL E GESTÃO 

 

Paschoal Tadeu Russo 

 

 

FERRAMENTAS CONTÁBEIS PARA APOIO À GESTÃO: POR QUE DA POUCA 

INOVAÇÃO? 
 

Resumo: 
 

O objetivo deste ensaio, avaliando práticas de gestão advindas da Contabilidade Gerencial, 

refletiu sobre os benefícios, para os estudos organizacionais, academia e organizações, pela 

realização de pesquisas empíricas que se avaliem a Enterprise Architecture (EA), linguagem 

utilizada  na  área  de  Tecnologia  da  Informação,  que  possibilita  a  criação  de  modelos 

conceituais a partir da percepção de atores organizacionais. Este ensaio refletiu sobre como a 

EA de forma integrada avaliada sob o conceito de sociomaterialidade, abordagem sociologia 

que avalia  as  práxis  como  tecnologias;  por meio  da estratégia  de  pesquisa  Constructive 

Research  Approach  (CRA).  O  estudo  indica  que  essa  conjugação  favorece  a  pesquisa 

empírica em praticas de gestão, sobretudo para aquelas associadas com inovação, cooperação, 

emoção, e disrupção. Num primeiro momento é analisado o mainstream atual da pesquisa em 

Contabilidade Gerencial, e posteriormente propõe-se a expansão das fronteiras atuais com a 

utilização de conceitos da semiótica e da comunicação midiática. 
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Contextualização e Problemática 

 

O homem, apesar de sua natureza animal, se distingue dos demais pelo fato de ser o único que 

consegue fabricar ferramentas, falar e criar símbolos (Geertz, 1980). Em um estágio inicial de 

sua evolução cultural, as ferramentas possibilitaram amplificar suas forças, lhe possibilitando 

atingir  objetivos,  que  por  sua  natureza  física,  não  seriam  originalmente  possíveis;  por 

exemplo: mover grandes pesos, abater animais mais fortes e potencialmente mais predadores 

que o próprio homem. A fala permitiu-lhe a comunicação com os demais de sua espécie, 

indicando suas necessidades, alertando sobre os perigos. Os símbolos surgiram à medida da 

evolução da fala para linguagem, o que lhe permitiu interpretar e elaborar os sinais cotidianos 

e lhes conferir significado. Por fim, a coleção e transmissão desses símbolos caracterizaram as 

diferentes culturas (Geertz, 2008). Essas três peculiares habilidades: fabricar ferramentas, 

falar e criar símbolos, em conjunto, conferem ao homem o potencial para atuar sobre o contexto 

visível (mundo físico) e invisível (mundo social) que o cerca. 
 

A ação humana no mundo físico e social pode ser interpretada por meio do impacto que essas 

três habilidades provocam. Pode-se considerar que todas as mudanças que o homem introduz 

no mundo físico e social são decorrências do uso que ele faz das ferramentas por ele 

desenvolvidas e utilizadas, e do significado que confere a elas e aos resultados obtidos por meio 

de símbolos expressos pela linguagem (não necessariamente textual). 
 

No  contexto  da  gestão  empresarial,  o  homem  se  vale  de  diversas  ferramentas  para  a 

consecução de suas atividades de gestão, tais como orçamentos empresariais (budgets), 

planejamentos estratégicos, sistemas de custeio, etc.. (Chenhall, 2003; 2007; Guerreiro, 

Cornachione, & Soutes, 2011). As pesquisas têm se destacado em estudar essas ferramentas 

enquanto práticas da Contabilidade Gerencial em função de que elas fazem parte da práxis na
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vida organizacional. (Davila, 2000; Frezatti, Barroso, & Carter, 2015; Frezatti, Relvas, & 

Junqueira, 2010; Otley, 1978; Tuomela, 2005). 
 

Salienta-se que o mainstream do pensamento nas pesquisas em Contabilidade Gerencial tem 

se valido do pressuposto que as realidades social e física são externas ao indivíduo, objetivas 

e independentes da ação humana. (Chua, 1986, 2011; Luka, 1990). Em uma posição diferente 

a esta se desenvolve outra linha de pensamento na pesquisa contábil que considera que o mundo  

que  cerca  os  homens  não  está  pronto,  ou  seja,  está  em  construção,  pode  ser influenciado 

pelo homem e também o influencia, e é composto de elementos que somente fazem sentido 

quando interpretados, e a eles dados os seus respectivos significados. (Chua, 

1986, 2011; Luka, 1990). 
 

Dentro do proposito de conferir significado às ferramentas e aos resultados por elas obtidos 

no contexto na gestão organizacional têm-se, como primeiro ponto que este estudo pretende 

abordar, que as ferramentas de gestão são influenciadas diretamente pela linguagem. É por meio  

da  linguagem  que  as  ferramentas  podem  ser  compreendidas  e  utilizadas  como tecnologias 

de gestão, pois fazem parte de um mundo que pode ser considerado como intangível, mas não 

imaterial, uma vez que elas, enquanto práxis da ação humana, interagem com o mundo físico 

em um determinado tempo e espaço. (Orlikowski, 2007). 
 

Apesar de que possa se referir a elas como coisas que existem no mundo organizacional, cada 

organização as utiliza de forma diferente, seja pelos propósitos que se propõe a atender (escopo), 

a intensidade do seu uso, a forma e desenho como são estruturadas, além dos arranjos 

que fazem com outras ferramentas de gestão usadas simultaneamente nas organizações. 

(Ferreira e Otley, 2006; Russo, 2015). 
 

Nos ambientes de alta competitividade em que as organizações se encontram, seja pelas suas 

estruturas de operações, ou contexto de globalização, os diferentes modelos de negócio, o uso 

de diversos artefatos tecnológicos fazem parte de sua realidade cotidiana. Sem eles seria 

praticamente impossível lidar com o grande volume de transações que são realizadas a cada 

instante, identificar preferências de consumidores, gerir estoques, disponibilizar produtos, 

gerar informações oportunas, etc.. Equipamentos, tais como computadores, infraestruturas, além  

de  softwares,  são  utilizados  por  atores  organizacionais,  dentro  de  determinados contextos 

sociais, em determinados tempos e espaços específicos, e nessa condição, ocorre o 

imbricamento desses elementos. (Jones, Boxenbaum & Anthony, 2013; Orlikowski, 2007) 
 

Humano, social e material interagem e são recursivamente afetados. Com base na cultura 

existente,  e  nas  consequências  dos  imbricamentos  sucessivos,  são  estabelecidos  novos 

padrões, que permitem interpretar novos símbolos, que atuam sobre as crenças e práticas, 

gerando novos artefatos (Jones, Boxenbaum & Anthony, 2013). Desse contexto, nasce o 

conceito de sociomaterialidade, como segundo ponto que este estudo pretende abordar. Tal 

conceito fornece os elementos para o entendimento de como certas estruturas e práticas, que 

fazem parte da vida cotidiana das organizações, são formadas, surgem, e passam a ser 

compreendidas como tecnologias de gestão. (Friedland & Alford, 1991; Friedland, 2013; 

Orlikowski, 2007; Smets & Jarzakowski, 2013).  Sua caraterização como tecnologias  (ou 

práticas sociomateriais) decorre do imbricamento da materialidade dos arranjos físicos / digitais  

dos  quais  são  constituídas,  e  da  intencionalidade  dos  atores  organizacionais envolvidos  

em  sua  concepção  e  uso,  em  um  dado  contexto  social  de  tempo  e  espaço (Leonardi, 

2008).
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No  contexto  tecnológico  atual  onde  a  utilização  da  internet  se  intensifica,  e  com  isso 

diminuem as distâncias entre organizações e atores dentro de um contexto de globalização; onde 

as ferramentas de tecnologia da informação (TI) cada vez mais possibilitam trabalhos 

colaborativos  e  cooperativos;  onde  a  complexidade  das  organizações  e  dos  modelos  de 

negócio é cada vez maior, onde os atores organizacionais ao mesmo tempo fazem valer suas 

idiossincrasias e diversidades, mas ao mesmo tempo manifestam maiores necessidades de 

participação no destino das organizações em que estão inseridos, estruturar ferramentas de 

gestão  que  atendam  às  necessidades  de  organizações  e  atores  torna-se  cada  vez  mais 

complexo e difícil. Ser capaz de entender, representar e expressar nos diversos contextos, os 

diversos conceitos percebidos por atores, que afetam processos e necessidades, objetivos 

estratégicos, e organizações, depende cada vez mais da capacidade de ser capaz expressar, por 

meio da linguagem, a subjetividade de diferentes perspectivas. 
 

Entretanto, o mundo dos negócios, onde as organizações estão situadas, demanda ações 

pragmáticas, objetivas e concretas. Tal requerimento, de certa forma, acentua a dicotomia 

entre a objetividade e subjetividade, que foi caracterizada até o momento. Como forma de 

responder  a  essa  demanda,  a  utilização  de  uma  linguagem  própria,  que  possa  ser 

compreendida e partilhada e possibilite expressar de forma estruturada a idiossincrasia dos 

elementos constitutivos das organizações, pode contribuir com a compreensão sobre as diversas 

dimensões nas quais elas estão inseridas (visão global dos processos, das decisões, visão de seus 

produtos, estrutura organizacional) criando meta-modelos, e, dessa forma contribuir  com  a  

ideação  e  potencialização  do  uso  de  ferramentas  de  gestão  pelas organizações (Lonchamp, 

& Denis, 1998). Sendo assim, como terceiro ponto que este estudo pretende abordar apresenta-

se o conceito de Enterprise Architecture (EA) como ferramenta de design de que pode ser 

utilizada para implementar ferramentas de gestão e que é muito utilizada pela área de tecnologia 

da informação (TI). O campo da TI há muito tempo se deparou com a dificuldade de expressar 

as diferentes realidades organizacionais, sendo para este o caminho crítico para o 

desenvolvimento de sistemas, e em função disso criou a EA, uma linguagem que contribui 

com a evidenciação dessas realidades invisíveis. (Glissmann, & Sanz, 2010; (Bullinger, 2008; 

Lonchamp,& Denis, 1998; Ross, Weill, & Robertson, 2006). 
 

Existem diferentes tipos de Enterprise Architecture com diferentes aplicações dependendo 

dos propósitos para sua adoção e escopo, entretanto, todos proveem uma linguagem que 

possibilita sistematizar e formalizar como a organização opera de forma integrada evidenciando 

as convergências entre gestão da estratégia, processos de gerenciamento de negócios e 

tecnologia da informação. (Glissmann, & Sanz, 2010; Ross, Weill, & Robertson, 

2006). Ela se vale de diversos conceitos advindos de múltiplas disciplinas, dado que há 

diferentes tipos de organizações e negócios, entretanto, o foco central dos conceitos que 

garantem sua eficácia, é a estrutura da linguagem que é utilizada, e é denominada nesta 

abordagem como ontologia. Ontologias neste contexto são entendidas como a explícita 

especificação de uma conceituação, ou ainda, a especificação formal de uma conceituação 

partilhada. (Bullinger, 2008; Lonchamp,& Denis, 1998). 
 

Quanto às pesquisas em Contabilidade Gerencial que têm sido realizadas sob a ótica 

intrpretativista, poucas comparativamente àquelas alinhadas com o mainstream, têm se valido 

da Constructive Research Approach (CRA) e da Designe Science Research, entre outras, 

como estratégias para abordar os fenômenos sociais estudados. (Piirainen & Gonzalez, 2014), 

enquanto que as pesquisas da área de Tecnologia da Informação, sistematicamente se valem 

da Designe Science Research. (Von Alan, March, Park, & Ram, 2004). Dessa forma, o quarto 

ponto que este estudo pretende abordar é a utilização da CRA como estratégia de pesquisa 

para ferramentas de gestão em Contabilidade Gerencial.
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Desta  forma,  este  trabalho,  na  forma  de  um  ensaio  teórico,  pretende  refletir  sobre  os 

benefícios  para  os  estudos  organizacionais  e  para  as  organizações  ao  realizar  estudos 

empíricos por meio da abordagem de pesquisa intervencionista em contextos organizacionais, 

para estudar os efeitos do uso da linguagem Entrprise Architectures, no processo constitutivo 

dessas praticas de gestão, e as consequências dessa utilização no processo de 

sociomaterialização  dessas  práticas.  Tem-se  como  pressuposto  que  organizações  que  se 

valham desse tipo de linguagem devem obter algum tipo de beneficio na utilização dessas 

práticas comparativamente àquelas que não se valem da EA. 
 

Os próximos tópicos apresentam uma breve revisão teórica sobre a linguagem Enterprise 

Architecture, ferramentas de gestão e a sociomaterialidade, e a pesquisa construtivista em 

ferramentas de gestão. No final tecem-se considerações sobre a integração dessas temáticas e 

suas implicações para os estudos organizacionais e organizações. 
 

Enterprise Architecture (EA) como linguagem 
 

A primeira apresentação do termo Enterprise Architecture (EA) está associada ao artigo de 

Zachman (1987), onde, por meio de uma associação com o conceito de arquitetura voltada à 

edificação, ele postula sobre uma abordagem para arquitetura de sistemas de informações. 

Zachman (1987) apresenta a EA como um artefato que tem por propriedade principal possibilitar 

um conjunto total de representações descritivas, artefatos ou modelos relevantes para descrever 

a infraestrutura de conhecimento de uma empresa, por meio de uma serie de abstrações que são 

padronizadas de acordo com os objetivos e grupos de envolvidos. (Gilliland, Kotzé, & van der 

Merwe, 2015). Explicitando de outra forma, a EA pode ser considerada uma linguagem capaz 

de comunicar, a um determinado grupo, percepções acerca de construções conceituais e 

intangíveis no contexto organizacional. 
 

Guarino  (1995) explicita dois  conceitos  importantes  ao  se falar da representação  de um 

determinado conhecimento: a epistemologia e a ontologia. Para ele, a epistemologia como 

campo da filosofia lida com a natureza e origem do conhecimento. De outro lado, a ontologia, 

pode ser vista como o estudo da organização e da natureza do mundo, independentemente da 

forma do nosso conhecimento sobre ele, apesar de que ainda não exista unanimidade sobre 

como definí-la. Na prática ele considera que ela pode ser entendida como a teoria das distinções 

a priori (entre as entidades do mundo e as categorias usadas em um modelo de mundo que possa 

ser compreendido como um meta-modelo). 
 

Em um nível ontológico Guarino (1995) argumenta que as organizações que têm uma 

formalização a um nível ontológico das relações estruturais dos conceitos associados às suas 

estruturas, processos, pessoas, atributos, por meio de uma estrutura de taxonomia construída em 

um específico domínio (organização, local, país, etc..) tem não só mais informações, mas sim, 

tem também a identificação de diversos objetos que somente podem ser conhecidos como 

entes sociais no contexto organizacional. 
 

Guarino (1998, pp. 87-88) descreve que as ontologias precisam atender três diferentes níveis, 

a saber: de alto nível, as de domínio e tarefas e por fim as de aplicação. “As ontologias de alto 

nível descrevem conceitos muito gerais como espaço, tempo, matéria, objeto, evento, ação, etc., 

que são independentes de um determinado problema ou domínio”. As ontologias de domínio e 

ontologias de tarefas “descrevem, respectivamente, o vocabulário relacionado a um domínio 

genérico (como medicina ou automóveis) ou a uma tarefa ou atividade genérica (como 

diagnosticar ou vender), ao especializar os termos introduzidos na ontologia de nível superior”. 

Por fim as ontologias de aplicações descrevem “conceitos dependendo tanto de um
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domínio e tarefa específicos, que são muitas vezes especializações de ambas as ontologias 

relacionadas”. Tais conceitos “geralmente correspondem a papéis desempenhados por entidades 

de domínio ao executar uma determinada atividade, como unidade substituível ou componente 

sobressalente”. 
 

Valendo-se das reflexões de Welty e Guarino (2001) é possivel compreender que a EA, por 

meio de diversos tipos de ontologias e padronizações estabelece uma linguagem capaz de 

capturar os diversos conceitos advindos dos entedimentos dos atores organizacionais e 

transcreve-los por meio de modelos, conforme pode ser compreendido por meio da Figura 01. 
 

Figura 01: Visão Geral da metodologia proposta pela Enterprise Architecture 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Com base em Welty e Guarino (2001, p. 52) 
 

 
Depreende-se por meio dos elementos anteriormente descritos que a EA pode ser categorizada 

como uma linguagem. Com base em um estudo realizado por Ross et al. (2006) em 103 empresas 

americanas e europeias que se valeram da EA sobre seus processos de negócios, os autores 

puderam identificar que há uma significativa melhora em indicadores de desempenho dos 

processos, de satisfação de colaboradores, de resultados econômicos, em empresas que se valem 

da EA, comparativamente àquelas que não se valeram dela ou de metodologias equivalentes. 

Os autores atribuem essa vantagem ao fato de que a EA possibilita a compreensão sobre os 

fundamentos do próprio negócio, o que possibilita obter confiabilidade e previsibilidade em 

processos-chave. 
 

 
As ferramentas de gestão e a sociomaterialidade 

 
As práticas de Contabilidade Gerencial, denominadas como orçamento empresarial, sistemas de 

custeio, planejamento empresarial, entre outras, também são conhecidas como artefatos ou 

ferramentas da Contabilidade Gerencial (Chenhall, 2003; 2007; Guerreiro, Cornachione, et 

al., 2011). Elas também podem ser vistas como tecnologias de gestão e nesse contexto podem 

ser entendidas como práticas sociomateriais (Adler & Borys, 1996; Ahrens & Chapman, 

2004;  Leonardi,  2008;  Orlikowski,  2007;  Scapens,  1994;  Seo  &  Creed,  2002;  Soeiro, 

Miranda, & Araújo, 2016). 
 

A sociomaterialidade explicita o imbricamento da materialidade das coisas (ou seja, aquilo 

que das coisas é possível de se utilizar ou obter como benefício, também entendido como 

agência material), a intencionalidade dos atores organizacionais (entendida como a agência
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humana, que se dá dentro de um contexto de racionalidade limitada), em um determinado 

contexto social, num determinado espaço e tempo. A representação gráfica desse contexto é 

apresentada na Figura 02. 
 

 
Figura 02: Sistema Sócio-Técnico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Leonardi (2008, p.39). 
 

Na Figura 02 Leonardi (2008) evidencia os elementos que constituem o sistema sócio-técnico. 

Por meio dessa representação gráfica pode-se compreender que o sistema sócio-técnico é 

composto de dois subsistemas: o social (de onde proveem as regras, as relações de poder, as 

redes de comunicação, o status, etc.), e o técnico. Pode-se observar que as práticas 

sociomateriais são decorrentes do imbricamento das coisas, pessoas em um dado contexto 

social. Os dois subsistemas interagem e se afetam de forma recursiva, fazendo com que ocorra 

a constituição de um conjunto particular de atividades, que fundem materialidade, com 

instituições, normas, discursos, e todos os fenômenos que são considerados sociais, ou em outras 

palavras, ocorra a sociomaterialidade. 
 

Tem-se como premissa neste ensaio que a sociomaterialidade, uma vez que é resultante da 

agencia humana e material em um determinado contexto social, pode sofrer influência da 

linguagem.  Isso  se  deve  ao  pressuposto  de  que  a  linguagem  atue  como  mediador  ou 

moderador entre o nível de abstração advindo dos diversos conceitos que fundamentam as 

organizações e os modelos conceituais nos quais se baseiam as diversas práticas de gestão. A 

linguagem, nesse contexto, atua como clarificadora e alinhadora das diversas visões dos 

atores e possibilita a sua atuação conjunta e colaboração. 
 

Pesquisas   em   Contabilidade  Gerencial   vêm   sendo   realizada  sob   a  ótica  da  Teoria 

Institucional, que tem enfoque nos contextos sociais, nas forças externas à organização, no 

micro e macro processo de institucionalização (Burns & Scapens, 2000; DiMaggio & Powell 

1983;  Friedland & Alford, 1991; Meyer & Rowan, 1977; Tolbert & Zucker, 1983), sobre o 

processo de difusão das práticas (Strang & Meyer, 1993; Tolbert & Zucker, 1999), e sobre as 

tensões advindas das diferentes logicas institucionais existentes nos contextos organizacionais
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(Seo & Creed, 2002; Soeiro, Miranda, & Araújo, 2016). Entretanto essa abordagem não 

possibilita compreender aspectos relacionados à materialidade (das coisas) além de considerar 

sobremaneira o ator organizacional como passivo. 
 

Desta forma, entende-se que a utilização de uma abordagem investigativa para pesquisas de 

campo  tendo  como  lente  a  sociomaterialidade  poderá  gerar  novas  contribuições  para  a 

pesquisa organizacional, bem como novos benefícios para as organizações (Orlikowski, 2007; 

Jones, Boxenbaum, & Anthony, 2013; Leonardi, 2008; Orlikowski & Scott, 2015). 
 

 
Pesquisa construtivista em ferramentas de gestão. 

 
A abordagem construtivista é uma estratégia de pesquisa que pode ser considera 

intervencionista, pois tem como um de seus objtetivos realizar uma intervenção no contexto 

organizacional proporcionando a resolução de problemas complexos, tendo como meio para 

tal o desenvolvimento de inovações e geração de conhecimento cientifico. Esta estrategia de 

pesquisa é amplamente utilizada em ciências técnicas, matemática e medicina clínica. 

Entretanto, não são observados muitos trabalhos que se valem dessa estratégia em pesquisas 

contábeis, mesmo porque a academia da área de Contabilidade geralmente se limita a avaliar 

as inovações de construções gerenciais sob a égide da manutenção da qualidade cientifica na 

abordagem da pesquisa. Nesse sentido a academia não atua como desenvolvedora ou 

disseminadora de inovações tecnologicas na área de gestão, ficando estas ao encargo das 

empresas de consultoria (Kasanen, Lukka, & Siitonen,1993). 
 

De outro lado, apesar das restrições que tal tipo de abordagem pode causar entende-se que ela 

satisfaz os requisitos da pesquisa aplicada válida. Dessa forma ela pode ser considerada como 

uma  opção  significativa  para  pesquisadores  de  contabilidade  gerencial  que  pretendam 

adentrar ao contexto organizacional para contribuir com a resolução de problemas, fato esse 

profundamente associado à relevancia da pesquisa da Contabilidade Gerencial e sua propria 

utilidade para as organizações. (Johnson & Kaplan, 1987; Kasanen et al. 1993). 
 

Os elementos a serem considerados na pesquisa construtivistas são simples e objetivos, e 

descritos a seguir: a) relevância prática do problema que se pretende resolver (tal abordagem 

pretende contribuir com o surgimento de inovações que contribuam com a geração de valor para  

as  organizações);  b)  funcionalidade  prática,  uma  vez  que  essa  abordagem  tem  por objetivo 

inserir uma inovação que resolva um problema existente; c) a conexão com a teoria, uma vez 

que para se dar inicio ao processo de pesquisa, uma base teórica que sustente pelo menos as 

direções iniciais de pesquisa, e um acervo de alternativas em função de novos rumos que possam 

ocorrer se faz necessária, e d) por fim, a contribuição teórica, por meio da avaliação dos porquê, 

como, onde, quando, quanto, que forem identificados, e que possibilitarão estabelecer os limites 

para os achados teóricos. (Kasanen et al. 1993; Whetten, 

1989). Tais elementos podem ser identificados na Figura 3, bem como seus relacionamentos.
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Figura 03: Elementos da Pesquisa Construtivista 

 
 

Fonte: Kasanen et al. (1993, p. 246) 
 

 
Também pode-se considerar simples e objetivo o processo da pesquisa construtivista e está 

alinhado com a Figura 03. Ele é composto de seis etapas, a saber: 1) Identificar um problema 

prático relevante que também tenha potencial  para pesquisa; 2) obter  um geral e amplo 

entendimento sobre o tópico a ser estudado; 3) Inovar: construir uma nova solução; 4) 

Demonstrar que a nova solução funciona; 5) Mostrar as conexões teóricas e as contribuições 

de pesquisa sobre conceito utilizado na solução; 6) Examinar o escopo de aplicabilidade da 

solução. Nessa abordagem entende-se que a inovação é o elemento central da proposição. 

Enfatiza-se que esta abordagem não destina para aplicações de soluções padronizadas (Kasanen 

et al. 1993, pp. 246-247). 
 

A contribuição fundamental que justifica a utilização da abordagem construtivista para a 

pesquisa em Contabilidade Gerencial é a presunção de que ela oportuniza, por meio da validação  

das  afirmações  teóricas  associadas  ao  uso  de  uma  determinada  ferramenta  de gestão,  

enquanto  que a  abordagem  Designe  Science Research  tem  seu  foco  centrado  na percepção 

de utilidade da prática, o que pode levar à justificativas com base em requisitos funcionais, que 

não necessariamente resolverão os problemas pelos quais a intervenção foi iniciada. Outro ponto 

que também justifica a utilização da CRA é o desenvolvimento de inovações por meio de 

processo interativo e colaborativo. Entende-se que tais abordagens, de um lado, podem 

possibilitar descrições mais ricas e detalhadas dos conceitos em função dos vários atores 

envolvidos, além da possibilidade de contribuir com a maior adesão pela nova ferramenta que 

se desenvolve nesses projetos, entretanto, leva uma maior nível de exigência de rigor 

metodológico nas pesquisas. (Piirainen & Gonzalez, 2014). 
 

Considerações finais 
 

A elaboração deste ensaio foi motivada pela oportunidade de trazer a este renomado fórum de 

pesquisadores de estudos organizacionais uma reflexão sobre uma abordagem de pesquisa que 

pode trazer contribuições, por meio da resolução de problemas organizacionais complexos de 

relacionados à práticas de gestão empresarial. Trata-se da utilização de forma integrada dos 

conceitos de Enterprise Architecture (EA) como uma linguagem, do conceito de 

sociomaterialidade,   que   possibilita  compreender  como   as   tecnologias   de   gestão   são 

concebidas, e da abordagem construtivista de pesquisa que fornece elementos de rigor para a 

abordagem cientifica em inovações, mantendo uma proposta de simplicidade técnica. 
 

A EA tem como uma de suas virtudes uma capacidade inerente de auxiliar a explicitar conceitos 

abstratos, que por meio da utilização de diversas ontologias, subsidia a formulação de modelos 

que representam o entendimento de abstrações conceituais percebidas e/ou idealizadas pelos 

atores organizacionais. (Guarino; 1995; 1998; Welty & Guarino, 2001). Tais modelos, uma vez 

concebidos, podem possibilitar uma nova forma de comunicar aos demais
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atores organizacionais tais abstrações, promovendo alinhamento, clareza dos objetivos 

propostos, entendimentos sobre processos e estruturas, e, consequentemente atuando como 

um tradutor (efeito mediador) ou um amplificador (efeito moderador) da sociomaterialidade das 

ferramentas que se valham da EA em sua constituição. 
 

Entende-se, entretanto, que os modelos, uma vez concebidos por meio da EA, ganham força 

pelo simbolismo que representam, e dessa forma podem ser considerados como alavancas 

para os objetivos associados a tais modelos. (Meyer & Rowan, 1977; Friedland, & Alford, 

1991). Nesse contexto entender as diferentes logicas institucionais que os envolve no processo 

de sociomaterialização, pode ajudar a entender as motivações, objetivos a eles associados, e 

com isso clarificar a definição de como o modelo final deverá ser proposto (Leonardi, 2008; 

Orlikowski, 2007; Scapens, 1994; Seo & Creed, 2002; Soeiro, Miranda, & Araújo, 2016). 
 

Observa-se, nesse contexto, o potencial que a agencia humana tem na concepção desses 

modelos, bem como a possibilidade de que por meio dela se acentue a agencia material, uma 

vez que as diversas ontologias poderão ser usadas para caracterizar diversos fins e objetivos, 

que podem ser novamente subjetivos (Guarino; 1995; 1998; Jones, Boxenbaum, & Anthony, 

2013; Leonardi, 2008; Orlikowski, 2007; Orlikowski & Scott, 2015; Welty & Guarino, 2001). 
 

Dentro dessa abordagem pode-se também pensar na realização de investigações empíricas 

respaldadas pela semiótica, avaliando a semiose, ou seja, a ação do signo, que neste caso é o 

modelo gerado por meio da EA, ou em outras palavras uma estrutura ontológica dinâmica que 

tem por objetivo comunicar um entendimento. Sob esta perspectiva a semiótica da comunicação 

pode auxiliar o entendimento de “como esses sistemas modelizantes”, neste estudo são os 

modelos das ferramentas de gestão, “evoluem ontogênica e filogenicamente, produzindo, no 

caso da cultura humana, meios de comunicação cada vez mais variados e tecnologicamente 

avançados” (Machado & Romanini, 2010, p. 89). Sob o enfoque da sociomaterialidade, apoiado 

pela semiótica, pode-se avaliar as relações de tempo-espaço que influenciam a constituição dos 

símbolos. Dessa forma se poderia pensar em investigações que levassem em conta o impacto de 

diferentes idiomas (por exemplo em empresas multinacionais em  países  de  língua  de  origem  

latina  x  anglo-saxônica)  e  as  diferenças  percebidas  na formação de tais símbolos, ou mesmo 

em organizações de única mesma língua, como no caso da língua portuguesa, avaliar as 

diferentes influências advindas do português lusitano, comparativamente ao português 

brasileiro, na concepção de tais modelos (Seidel, 2011). 
 

Outra abordagem de pesquisa empírica seria realizar estudos que buscassem identificar a 

subjetividade afetiva existente no processo de concepção dos modelos por meio da utilização 

da EA. Dentro desse contexto, a Contabilidade Gerencial tem sido estudada como causadora 

de fortes respostas emocionais nos contextos em que é usada, e apesar dela ser considerada 

como algo inconsistente e mutante, pode-se perceber que ela pode mobilizar colaboradores e 

gestores (Andon, Baxter & Chua, 2015). A associação entre Contabilidade Gerencial e emoções 

pode ser percebida quando dos períodos de “excitação e exaltação, mas também fazem  

ansiedade  e  insônia  noites”  comumente  percebidas  nos  períodos  de  fechamento contábil; 

“as planilhas de produtividade, as pirâmides de planejamento” que impactam as recompensas e 

remunerações; e a ocorrência diversos outros tipos de situações; o que leva a considerar que “as 

tecnologias de contabilidade atuam sobre as paixões e as emoções das pessoas, mais do que 
apenas em suas habilidades intelectuais e de raciocínio, e que é essa vantagem emotiva para a 

contabilidade que gera e sustenta a ação na rede organizacional” (Boedker, & Chua, 2013, p. 

245). Desta forma, as pesquisas por meio da sociomaterialidade e da EA poderiam auxiliar a 

identificar quais elementos afetivos são objetivados quando se
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elaboram determinadas práticas que têm objetivos, por exemplo, de atingir metas mais 

agressivas. 
 

Outras tantas abordagens poderiam ser proposta, mas entre elas encerrando este ensaio, 

consideramos a avaliação das influencias da utilização da EA sobre o efeito sociomaterial na 

construção de ferramentas de gestão com características tecnologicamente disruptivas. 
 

Há muito que se discute sobre a relevância da informação produzida pela Contabilidade 

(Johnson, & Kaplan, 1987), mas tendo-se em vista que todo o aparato organizaional vem se 

modernizando dia-a-dia, observar a dinâmica com poucas inovações na area da Contabilidade 

Gerencial não sinaliza que ela esteja atualizada às demandas das organizações. Analisando-se 

as publicações que se referem às inovações em contabilidade pode-se verificar que ela chama 

de inovações  artefatos  tais  como  o  Activity Based  Costing,  Balanced  Scorecard,  Gestão 

Baseada em Valor, entre outras. Todas criadas entre os anos 1980 e 1990. (Naranjo-Gil, Maas 

& Hartmann, 2009; Ax, & Bjørnenak, 2005). Questiona-se até que ponto esses artefatos 

satisfazem as necessidades atuais dos negócios? 
 

Mouritsen, Hansen e Hansen (2009), apresentam um grande elenco de autores que negam a 

influencia da Contabilidade Gerencial nos processos de inovação, outro conjunto que afirmam 

que a estrutura formal dos sistemas propostos por ela limitam a inovação, e por fim, outros ainda 

que afirmam que os sistemas por ela propostos capacitam a inovação. O fato é que há poucos 

pesquisadores que estão focados em evidenciar caminhos pelos quais a Contabilidade Gerencial, 

e em decorrencia de inovção em suas ferramentas, possa contribuir com as organizações.  

Destacam-se  dentre  eles,  por  exemplo:  Antonio  D’avila  (Davila,  Foster  & Gupta, 2003; 

Davila, & Foster, 2005; 2007;   Davila, Foster & Oyon, 2003) com foco em inovações  em  

Contabilidade  que  possam  atender  necessidades  de  empresas  nascentes (statups); e Jan 

Mouritsen com um de seus focos em capital intelectual e suas consequências nas organizações. 

(Mouritsen, Larsen, & Bukh, 2001; Revelino, & Mouritsen, 2015). 
 

Dessa forma, estruturar uma abordagem empírica que enfoque no processo de disrupção das 

ferramentas  de gestão,  pode significar uma contribuição  para o  campo  da Contabilidade 

Gerencial. Para tanto, se partirira da premissa que a EA, enquanto linguagem, e os modelos 

por elas gerados, podem ser considerados como dispositivos mediáticos (pois promovem 

simultâneamente: a) acessos, usos praticas e poderes; b) atua como um processo de 

comunicação; e c) estabelecem simbolos sociais – os modelos – que atuam na construção de 

valores, na interação e comunicação) (Ferreira, 2006) e dessa forma, tendo-se em vista que a 

disrupção pode ser caracterizada como um insuesso em uma evolução histórica de sucesssões 

(que é caracterizada por ações de regulação e adaptações no processo regular), estabelecer 

caminhos  que  considerem  as  alternativas  advindas  da  incerteza  e  indeterminação  que 

poderiam privilegiar a semiose, ou seja, a força do signo, no nosso caso, dos modelos elaborados 

(Ferreita, 2016), por meio da utilização da abordagem da sociomaterialidade para que se atinja 

a disrupção. 
 

Por fim, espera-se que a integração dos três conceitos (Enterprise Architecture, 

Sociomaterialidade e Abordagem Construtivista de Pesquisa) possam subsidiar pesquisas 

empíricas  nas  áreas  de  estudos  organizacionais,  com  foco  em  práticas  de  gestão  que 

promovam benefícios para organizações e comunidade científica.
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