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É notável que dentro da área administrativa de uma entidade é uma hierarquia, que por sua vez é uma
forma de organizar as tarefas e dividir responsabilidade. Dentro dessa hierarquia existe uma relação
de poder, não somente pelo cargo que possuem, por seu poder aquisitivo, poder social e outros que o
sociólogo Pierre Bourdieu relata em seu livro. Os objetivos propostos foram. Os objetivos propostos
foram: compreender como Pierre Bourdieu apresenta as relações de poder; compreender como os
sistemas gerenciais podem ser configurados e que elementos determinam seu design e uso nas
organizações; compreender como as relações de poder impactam o design e uso dos sistemas de
controle gerencial. Conforme planejado no projeto aprovado, começamos pela busca dos artigos
sobre o tema Sistema de Controle Gerencial publicados na plataforma Periódicos Capes, fazendo o
uso da palavra chave “controle gerencial”. Definimos então refinar nossa busca com os critérios para
a inclusão dos artigos, esses critérios foram: periódicos revisados por pares, publicados no período
de 2014 a 2019, no idioma português. Ao fazer download e leitura dos artigos percebemos que nem
todos tratavam de fato controle gerencial, esse foi mais um dos critérios que utilizamos para excluir
alguns artigos. Ao fazermos isso, o nosso banco de dados constituía 35 artigos, para uma melhor
compreensão separamos eles em teóricos (10) e empíricos (25). Os estudos relataram diversas
variáveis para que se estude controle gerencial, o uso do sistema de controle gerencial em uma
empresa varia de n’s circunstância, fatores contingenciais, estratégia de empresa, influência de outras
empresas, etc. Por fim, a análise de todos os artigos permitiu verificar que, controle gerencial é uma
forma estratégica em que a empresa utiliza de sistemas para que os objetivos sejam alcançados. Os
artigos estudados não relatam sobre a relação de poder que pode existir em uma organização, que
automaticamente influenciará o design do controle gerencial. Além dos artigos, fiz a leitura do livro
de Pierre Bordieu, após ler capitulo por capitulo identifiquei conceitos chaves para compreender as
relações de poder. Utilizei o Excel © para separar meus conceitos e o Word para fazer uma síntese
dos capítulos. Uma breve síntese dos capítulos propiciou entender que existe um campo e dentro
desse campo há uma relação de poder a partir do capital obtido pelos agentes, esse capital é definido
dependendo do contexto estudado, por exemplo, capital intelectual pode ser discutido em um campo
empresarial, quem detém de mais capital intelectual detém também de mais poder. Ademais se
pararmos para analisar a contabilidade hoje, na perspectiva de Bordieu (1983) vejamos que tudo é
relacionado ao habitus carregado por diversas gerações, a estrutura e a forma na qual os contadores
trabalham, podem ter ganhado uma vertente tecnológica, mas sua tradição é carregada desde o
começo da área contábil. Se questionarmos o porquê fazemos dessa maneira, será que teríamos uma
resposta concreta diante do uso da contabilidade? Ou apenas estamos fazendo pois foi assim que
aprendemos? Bordieu (1983) relata em seus textos que somos produtores e reprodutores de um
habitus que adquirimos em nossa trajetória, por conseguinte devemos ter uma análise crítica em tudo
que fazemos, para que não sejamos indivíduos que apenas aceitam o que é proposto, sem ao menos
questionar o motivo pelo qual está sendo dessa maneira
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