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Objetivo 
 O projeto de pesquisa teve como objetivo analisar a influência das teorias Contingencial, 
Institucional e da Agência na relação dos estilos de liderança com os sistemas de controle 
gerencial e folga organizacional em indústrias têxteis do Sul do Brasil.  
 
Metodologia 
 Os estudos desenvolvidos no decorrer do período estipulado para o projeto de pesquisa 
envolveram pesquisas com características quantitativas, descritivas, de levantamento e 
documentais. No que se refere a população e amostra, os estudos contemplaram empresas da 
cadeia produtiva têxtil sediadas no sul do Brasil. Quanto aos procedimentos de coleta de 
dados, foram utilizados documentos (artigos científicos publicados em periódicos para 
análises bibliométricas), questionários e entrevistas.  
 Quanto aos procedimentos de análise de dados, os estudos envolveram a estatística 
descritiva (média, mediana, percentuais, desvio padrão), análise fatorial confirmatória e 
exploratória e a técnica de consenso. A técnica de consenso possibilita identificar a percepção 
dos respondentes sobre determinados assuntos, podendo apontar dissenso muito forte (quando 
os respondentes possuem percepções totalmente distintas) até consenso muito forte (quando 
os respondentes possuem percepções iguais).  
 
Principais resultados/discussões 
 O projeto de pesquisa teve início em agosto de 2016 com duração de dois anos, findando 
em julho de 2018. O desenvolvimento do projeto oportunizou a produção de uma base de 
dados para o desenvolvimento de estudos na área gerencial com enfoque para publicação em 
congressos nacionais e internacionais, bem como em periódicos nacionais. Observou-se que 
pesquisas envolvendo mais de uma teoria de base são incipientes em estudos sobre estilos de 
liderança, sistemas de controle gerencial e folga organizacional de forma integrada, o que 
viabilizou o desenvolvimento, e, consequentemente, as publicações e apresentações.  
 Utilizando a base de dados do projeto, foi possível desenvolver dez artigos científicos 
relacionados direta e indiretamente às temáticas deste projeto. Destes, nove artigos foram 
aprovados e apresentados em congressos pelas pesquisadoras, e o último artigo, envolvendo 
todas as temáticas de forma conjunta, foi finalizado no mês de julho/2018 e será encaminhado 
para aprovação em congresso e, posteriormente para produção definitiva. Os artigos estão 
resumidos na Figura 1 (título e principais resultados). Destes, foram publicados artigos em 
2016 no Congresso CASI; 2017 no Congresso ANPCONT, Congresso Internacional de 
Administração e Congresso UFSC; 2018 nos congressos ANPCONT, USP e UFSC. 
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Fig. 1 Artigos científicos desenvolvidos no decorrer do projeto de pesquisa 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerações finais 
 Tem-se a expectativa de que o projeto de pesquisa possibilitou identificar a produção 
científica nacional sobre as temáticas envolvidas, bem como analisar os estilos de liderança 
predominantes nas indústrias têxteis, bem como a influência das teorias organizacionais nos 
sistemas de controle gerencial e folga organizacional (de recursos e orçamentária). Espera-se 
que com as publicações provisórias e definitivas dos estudos desenvolvidos no decorrer deste 
projeto instigue novas pesquisas no sentido de que pesquisadores utilizem essas temáticas, 
ratificando ou não os resultados encontrados, o que possibilitará o avanço do conhecimento na 
área gerencial.  
 Como possibilidade de pesquisas futuras, pode-se destacar a aplicação de pesquisa 
similar em outras regiões do Brasil, e/ou envolvendo outros ramos de atividades econômicas 
para fins comparativos. Também a utilização de outros estilos de liderança identificados na 
literatura e instrumentos gerenciais.   

Sistemas de Controle Gerencial: 
Análise Bibliométrica de Artigos 
Publicados em Periódicos Nacionais 

Relação indireta das variáveis 
contingenciais com os estilos de 
liderança e folga de recursos de 
indústrias têxteis sediadas em 
Santa Catarina 

Perfil bibliométrico da 
produção científica sobre folga 
organizacional em periódicos 
nacionais  

Influência dos Fatores Contingenciais 
Ambiente e Estratégia nos Sistemas de 
Controle Gerencial de uma 
Cooperativa Agropecuária 

 

 

Análise Bibliométrica da Produção 
Definitiva Sobre Estilos de Liderança 
em Periódicos Nacionais 

Estrutura organizacional, estilos 
de liderança e folga de recursos de 
indústrias têxteis do Sul do Brasil 

Identificou-se duas abordagens estratégicas 
(estratégia de liderança de custos e estratégia 
de diferenciação), influenciando de maneira 

diferenciada os SCG.  

Os resultados indicam que houve uma 
distribuição ascendente nos estudos 
sobre liderança, principalmente no 
período de 2001 até julho 2016.  

Conclui-se que o modelo alternativo, 
com a exclusão do estilo de liderança 
Precisão Preditiva, houve influência 
indireta da Estrutura com os Estilos 
de Liderança Tarefa e Ênfase na 
Produção envolvendo a Folga de 
Recursos.  

O maior número de artigos foi publicado entre 
2010 e 2016, com 26 trabalhos publicados, o 
que demonstra pesquisas recentes sobre o 
tema sistema de controle gerencial. A maioria 
dos artigos analisados não deixam claro a 
teoria de base utilizada.  

O maior número de artigos publicados 
possui estrato Qualis Capes B3, Revista 
Pretexto como o periódico com maior 
número de publicações, período de 
publicação compreendido entre 2011 a 
2016. 

Conclui-se que os estilos de 
liderança centrado na tarefa, ênfase 
na produção e precisão preditiva 
influenciaram indiretamente a folga 
de recursos mediada pela Incerteza. Folga de Recursos e Inovação Inseridas 

nas Atividades Organizacionais das 
Empresas Têxteis Sediadas no Sul do 
Brasil Relação de teorias organizacionais 

com sistemas de controle gerencial 
e folga organizacional em 
indústrias têxteis do Sul do Brasil 

Variáveis Contingenciais, Sistemas de 
Controle Gerencial e Componentes de 
Controle Interno: Percepção dos 
Gestores de Empresas Têxteis Sediadas 
no Sul do Brasil 

Percepção de servidores públicos 
sobre os estilos de liderança 
predominantes em uma Instituição 
de ensino superior do sul do Brasil 

Os gestores têm ciência das variáveis 
contingenciais que afetam as empresas, 
bem como a folga, em que são 
consideradas, na sua maioria, como 
suficientes para as atividades operacionais 
das empresas. 

Os respondentes entendem que por meio da 
utilização dos componentes de controle 
interno e das práticas de contabilidade 
gerencial pode-se lidar com fatores 
contingenciais de modo que estimulem o 
desenvolvimento organizacional. 

Conclui-se que o estilo de liderança 
predominante na IES pesquisada foi o 
estilo transformacional nas duas 
percepções (líderes se auto avaliando e 
liderados avaliando seus líderes). 

Há relação direta da Teoria da 
Contingência, Institucional e da 
Agência quanto às incertezas, a 
tomada de decisão, redução da 
assimetria informacional, decisões 
de ações tecnológicas com base 
nas escolhas dos concorrentes e a 
preocupação dos gestores quanto 
aos impactos dos SCG e folga 
organizacional. 


