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RESUMO 

Com este artigo pretende-se apresentar o desenvolvimento de um modelo de investigação 

para analisar de que forma o Sistema de Contabilidade e Controlo de Gestão (SCCG) se 

ajusta ao Modelo de Internacionalização (MI) de modo a promover um bom desempenho da 

Empresa Familiar (EF). 

Para o efeito pretende-se desenvolver um estudo quantitativo, através da aplicação de um 

inquérito por questionário, que incidirá sobre as empesas inscritas na Associação de 

Empresas Familiares Portuguesas (AEFP). Os dados recolhidos serão posteriormente 

tratados através do SPSS. 

Tanto quanto temos conhecimento, trata-se do primeiro trabalho que analisa o impacto que o 

ajustamento entre os diferentes MI e a configuração dos SCCG tem no desempenho das EF 

portuguesas. Perspetiva-se que os resultados demostrem que o MI adotado tem um impacto 

na configuração do SCCG, e que um bom ajustamento entre MI e SCCG conduz a empresa 

a um melhor desempenho.  

Este estudo contribuiu assim para uma melhor compreensão da relação entre os MI e os 

SCCG, e constituiu uma ferramenta para auxiliar as EF a ajustarem o SCGG ao 

desenvolvimento do MI. 

 

Palavras-Chave: Modelos de Internacionalização, Sistemas de Contabilidade e Controlo de 

Gestão, Performance, Empresas Familiares. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Apesar da crescente propensão das EF para a Internacionalização (Tsao et al., 2018), e do 

seu reconhecido contributo para a economia mundial, pouco se conhece acerca dos impactos 

da Internacionalização na Performance (Ribau et al.,2017), e/ou na estrutura organizacional 

(Mitter et al., 2014) da empresa. 

Neste estudo, assumimos que as EF não se internacionalizam todas da mesma forma, uma 

vez que existem vários modelos para implementar a estratégia (Roque, et al., 2019b), 

implicando alterações ao nível da organização interna da empresa, e requerendo um profundo 

conhecimento do funcionamento do mercado (Freeman e Cavusgil, 2007; Chetty e Campbell-

Hunt, 2004; Reuber e Fischer, 1997). 

Por outro lado, também nestas empresas, o SCCG é  encarado como uma ferramenta 

fundamental para prover os gestores de conhecimento e informações que lhes permitem 

avaliar a implementação da estratégia, e proceder aos ajustes necessários para se 



alcançarem os objetivos (Gomez-Conde, et al., 2013), por esta razão, o estudo do SCCG das 

EF têm suscitado nos últimos anos alguma curiosidade (Senftlechner e Hiebl, 2015; Duréndez 

et al., 2011; Hiebl et al., 2015).  

Por outro lado, e partindo das principais teorias referenciadas na literatura acerca da 

Internacionalização e das EF (Teoria Baseada nos Recursos, Teoria da Agência, Teoria 

Stewardship, Teoria da Contingência e Teoria da Agência) (Mitter et al., 2014; Ivanova et al., 

2015), iremos analisar o impacto do Modelo de Internacionalização (MI) adotado pelas EF na 

configuração do SCCG (Novas et al., 2017).  

Assim, o principal objetivo deste artigo consiste em desenvolver um modelo de investigação 

para analisar de que forma o Sistema de Contabilidade e Controlo de Gestão (SCCG) se 

ajusta ao Modelo de Internacionalização (MI) de modo a promover um bom desempenho da 

Empresa Familiar (EF). 

Para o efeito pretende-se desenvolver um estudo quantitativo, através da aplicação de um 

inquérito por questionário, que incidirá sobre as empesas inscritas na Associação de 

Empresas Familiares Portuguesas (AEFP). Os dados serão recolhidos através de 

questionários enviados às empresas, com a cooperação da AEFP e serão tratados através 

do SPSS de modo a testar as hipóteses formuladas a partir da revisão da literatura efetuada. 

Tanto quanto temos conhecimento, trata-se do primeiro trabalho que analisa o impacto que o 

ajustamento entre os diferentes MI e a configuração dos SCCG tem no desempenho das EF 

portuguesas. 

Perspetivamos que os resultados demostrem que o MI adotados pelas EF têm um impacto no 

SCCG, uma vez que estes sistemas são configurados de acordo com as necessidades do MI. 

A informação do SCCG é usada de forma diferenciada e dinâmica, à medida que se 

desenvolve o MI e consoante as necessidades de informação. 

Este estudo contribuirá para uma melhor compreensão da relação entre os MI e a 

configuração dos SCCG, analisando-se a possível existência de diversos papéis (passivo e 

ativo) dos SCCG na Internacionalização (estratégia) (Naranjo-Gil, 2016; Coller et al., 2018).  

O estudo apresentará ainda contributos para a investigação contabilística que tem analisado 

o Framework Levers of Control (Kruis et al., 2016; Asiaei et al., 2018) e a relação SCCG - 

Estratégia de Internacionalização (Gomez-Conde e Lopez-Valeiras, 2018; Velez, et al., 2014; 

Velez et al., 2015; Araujo et al., 2011; Florez et al., 2012; Roque et al.,2019a). 

Finalmente destaca-se o facto de este ser o primeiro estudo que analisa a influência dos 

diferentes MI na configuração dos SCCG das EF, constituindo assim uma ferramenta de 

auxílio para os gestores das EF ajudando-os a compreenderem como podem ajustar o SCGG 

ao desenvolvimento do MI.  

 

2. REVISÂO DA LITERATURA 



2.1. EMPRESAS FAMILIARES 

As EF tem despertado curiosidade por se caracterizarem como um tipo de organização 

considerada única e complexa (Lee, 2006; Lindow et al., 2010) sobretudo pela falta de clareza 

conceitual sobre a fusão da família e negócio (Rantanen e Jussila, 2011), e por isso têm sido 

objeto de estudo. 

Ao longo do tempo, muitas têm sido as definições apresentadas de forma a padronizar o 

conceito de empresa familiar ( Smyrnios et al., 1998; Donckels e Fröhlich, 1991; Shanker e 

Astrachan, 1996; La Porta, Lopez-de-Silanes, e Shleifer, 1999; Chua, et al., 1999; Klein, 2000; 

McConaughy et al., 2001; Astrachan et al., 2002; Barth et al., 2005; Miller Le Breton-Miller et 

al., 2007; Arosa et al., 2010). No entanto a dificuldade persiste, pois não é fácil apresentar 

uma definição (Chrisman et al., 2005) especialmente porque existem várias alternativas de 

combinação de elementos (família e negócios) o que dificulta a operacionalização do tema 

(Frezatti et al., 2017). 

 

De acordo com Chua, et al., (2004), é fundamental que se avalie o envolvimento da família na 

propriedade e na gestão, e se avalie o potencial da sucessão (propriedade vs. gestão) não 

ocorrer de forma conjunta, desta forma é possível classificar EF, de empresas não familiares. 

 

Após uma revisão de literatura no que toca à definição de EF seguimos no nosso estudo, tal 

como outros (Frezatti, et al., 2017), a abordagem apresentada por Zellweger et al., (2011). 

Estes autores basearam-se na definição de Chua, et al.,(1999, p. 25), e redefiniram-na 

tornando-a mais contemporânea:  

 
A empresa familiar é uma empresa governada e/ou gerenciada com a intenção de 
moldar e perseguir a visão de manutenção de negócios por uma coalizão dominante 
controlada pelos membros de uma mesma família ou pequeno número de famílias de 
forma que seja sustentável através de gerações de família ou famílias.  

 
Muitos têm sido os estudos que se apoiam em diferentes correntes teóricas (Chrisman et al., 

2005; Dawson e Mussolino, 2014), de forma a sustentar a caraterização de empresa familiar. 

As abordagens teóricas mais utilizadas têm sido: a teoria da agência (Miller e Breton-Miller, 

2014; Schulze et al., 2003; Jensen e Meckling, 1976), a F-PEC Scale (Astrachan et al., 2002), 

a teoria Stewardship (Breton-Miller, et al., 2011; Miller e Breton-Miller, 2006), a resource-

based view (Chrisman et al., 2005; Sirmon e Hitt, 2003, Fernández e Nieto, 2005; Graves e 

Thomas, 2006; Merino et al., 2015), a teoria da riqueza socioemocional (Berrone et al., 2012; 

Gómez- Mejía et al., 2011), a teoria da contingência (Reid e Smith, 2000), e a teoria 

institucional (DiMaggio e Powell, 1983). 



Contudo, a literatura destaca sobretudo cinco destas teorias, que explicam fundamentalmente 

o desempenho das EF, são elas: (1) a teoria resource-based view (VBR), (2) a teoria da 

agência, (3) a teoria do stewardship, (4) a teoria da contingência e (5) a teoria institucional.  

A VBR (1) defende que os recursos sejam eles: ativos, capacidades, informações, 

conhecimento e processos, são a fonte da vantagem competitiva (Barney, 1991; Oyadomari, 

2008). Chirico, et al., (2011) num estudo realizado em EF italianas concluíram que a 

capacidade e a experiência através de uma maior participação dos gestores nos ciclos 

geracionais contribuem para o desenvolvimento das empresas.  

A teoria da agência (2) funciona como um acordo que se estabelece entre proprietários 

(principal) e os gestores (agentes), em que o principal delega no agente algum poder.  

Em Gonzalez, et al. (2012) encontrou-se um efeito positivo da família para empresas jovens 

de pequeno porte, especialmente quando o fundador é responsável pelo processo de decisão, 

corroborando assim os princípios da teoria da agência. 

A teoria Stewardship (3) é uma teoria que se centra na figura dos gestores, onde estes 

assumem uma posição de maior confiabilidade, evitando ao máximo desperdiçar recursos e 

o seu objetivo é agir em prol dos interesses da empresa, alcançando maior retorno e lucro. 

Neste sentido pode-se dizer que esta teoria é similar à da agência (Giovannini, 2010). Com 

base nesta teoria, Craig e Dibrel (2006) concluíram que as EF fomentam mais a inovação 

aumentando assim o seu desempenho financeiro, e eficácia comparativamente às empresas 

não familiares. 

Na teoria da contingência (4), assumimos que não existe uma estrutura organizacional única 

nem universal para cada organização (Reid e Smith, 2000). Existem inúmeras configurações 

organizacionais ou opções estratégicas, dependendo do contexto ambiental e organizacional 

(Ginsberg e Venkatraman, 1985). A adoção de uma estrutura e sua configuração ocorrem em 

estreita relação com as características internas e externas da organização (Otley, 1980 e 

Chenhall, 2003), deste modo as contingências representam variáveis que moderam o efeito 

de uma determinada caraterística no desempenho da empresa (Donaldson, 2001). Casillas e 

Acedo (2007) desenvolveram um estudo em EF e confirmaram a existência de relações de 

contingências entre a orientação empreendedora, o envolvimento da família e o crescimento.  

Na perspetiva da teoria institucional (5), as organizações podem ser influenciadas por várias 

pressões resultantes do ambiente externo ou interno. Esta teoria fornece uma compreensão 

do comportamento corporativo em relação a pressões externas (DiMaggio e Powell, 1983), 

onde o comportamento social repetitivo é apoiado por sistemas normativos e conhecimento 

cognitivo que, por sua vez, atribuem significado às mudanças sociais e, portanto, permitem a 

auto-reprodução da ordem social (Greenwood et al., 2008). Alpay et al. (2008) desenvolveram 

um estudo em EF, e concluíram que a transparência tinha um efeito mais forte no desempenho 



destas empresas, contribuindo assim para a validação da teoria institucional neste tipo de 

empresas.  

Todas estas teorias suportam o desenvolvimento das EF. Esse desenvolvimento passa 

naturalmente também por incrementar o crescimento das EF através de desafiantes (Graves 

e Thomas, 2004) estratégias de internacionalização (Fernández e Nieto, 2005) que são 

encaradas como uma necessidade de assegurar o crescimento e a sobrevivência deste tipo 

de empresas (Meneses et al., 2014). 

 

2.2. MODELOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO EM EMPRESAS FAMILIARES 

A internacionalização das EF é assumida como uma decisão incerta (Fernández e Nieto, 

2005), justificada pela falta de informação relativa aos mercados estrangeiros e às 

caraterísticas próprias e únicas das EF. Assim, face à incerteza internacional, os 

relacionamentos com outros parceiros internacionais de modo a incrementar o nível de 

segurança no PI são considerados muito importantes para qualquer tipo de empresa 

(Kampouri et al., 2017) em especial para as EF. 

A VBR (Barney, 1991), como referido anteriormente constitui uma das principais teorias 

utilizadas no estudo das EF (Fernández e Nieto, 2005; Graves e Thomas, 2006; Merino et al., 

2015; Pukall e Calabrò, 2014). A análise desta teoria incide nos recursos das empresas que 

são valiosos, raros, inimitáveis e insubstituíveis e explora-os de forma, a que estes contribuam 

ao máximo para as vantagens competitivas (Barney, 1991), contribuindo assim 

consecutivamente para o sucesso da empresa (Baños Monroy et al., 2015). No entanto as 

EF, face às suas caraterísticas específicas encontram-se normalmente em desvantagem na 

acessibilidade aos recursos e capacidades (Fernández e Nieto, 2005; Graves e Thomas, 

2004) o que poderá condicionar o seu desenvolvimento internacional (Fernández e Nieto, 

2005). O segredo reside em que a empresa identifique e explore bem os recursos que possui 

e desenvolva estratégias apropriadas para os adaptar, reconfigurar, e alavancar as vantagens 

daí decorrentes (Barney, 1991; Graves e Thomas, 2006) e que desenvolva capacidades de 

gestão à medida que o PI se desenvolve (Graves e Thomas, 2008).  

Ao longo dos anos foram surgindo vários MI que permitem operacionalizar o PI segundo 

caraterísticas muito próprias que as organizações tendem a assumir e justificadas pelas 

diferentes teorias já apresentadas. Mitter et al., (2014), e mais recentemente Marletta e 

Vescovi (2019), defendem que as EF tendem a seguir o modelo de estágio de 

internacionalização, isto é, o U-Model (Johanson e Vahlne 1977), uma vez que se 

internacionalizam sequencialmente e desenvolvem as suas atividades para países 

geograficamente ou culturalmente semelhantes (Graves e Thomas 2004, 2008; Claver et al., 

2007; Puig e Fernández Pérez, 2009).  



Contudo, no nosso estudo assumimos que as empresas não se internacionalizam todas da 

mesma forma, operacionalizando assim o PI de diversas formas (Roque et al., 2019b) e 

consequentemente sofrendo as adaptações/alterações internas que essa operacionalização 

implica (Freeman e Cavusgil, 2007; Chetty e Campbell-Hunt, 2004; Reuber e Fischer, 1997). 

Considerando que existem várias referências na literatura sobre os MI’s destacamos o 

trabalho de Roque et. al., (2019b) para sintetizar a maioria dos MI (Tabela 1). 

 

 
Tabela 1: Caraterísticas dos MI 
Fonte: Adaptado de Roque et al., (2019b) 
 

 

 

 

2.3. SISTEMAS DE CONTABILIDADE E CONTROLO DE GESTÃO 



Não é fácil definir um SCCG (Fisher, 1998), na literatura existem definições que “separam” 

o controle da contabilidade (Abernethy e Chua, 1996; Alvesson e Karreman, 2004; Anthony, 

1965; Chenhall, 2003; Emmanuel et al., 1990; Fisher, 1998; Green e Welsh, 1988; Langfield-

Smith, 1997; Malmi e Brown, 2008; Merchant e Van der Stede, 2007; Otley e Berry, 1980; 

Ouchi, 1979; Simchi, 1995) enquanto que outras defendem que os termos são inseparáveis 

(Chenhall, 2003). 

Neste trabalho, à semelhança de outros (Roque et al.,2018), assumimos que o SCCG é uma 

estrutura que utiliza sistematicamente informações da contabilidade de gestão para atingir 

objetivos (Chenhall, 2003) e, simultaneamente, inclui mecanismos de controle de vários 

tipos, como o controlo pessoal, gestão de topo, ou controle organizacional (Malmi e Brown, 

2008) cujo design depende da estrutura organizacional (Gomes e Salas, 2001). 

Segundo Gomez-Conde et al. (2013), a configuração do SCCG permite que os gestores 

forneçam informações úteis para avaliar a implementação da estratégia e detetar os ajustes 

necessários para alcançar os objetivos da organização. O SCCG surge como um fornecedor 

de informações de acordo com as necessidades dos seus usuários. De acordo com 

Merchant e Van der Stede (2007), o SCCG é configurado para envolver procedimentos 

formais (escritos e padronizados) com base em informações, protocolos e rotinas usadas 

pela maioria das empresas para alinhar o comportamento e as decisões dos funcionários 

com os objetivos estratégicos da organização. Inamdar (2012) concluiu que cada vez mais 

gestores de empresas multi-negócios utilizam o SCCG para estabelecer um alinhamento 

estratégico da empresa com a estrutura organizacional, criando sinergias entre as suas 

unidades de negócios. Assim, o SCCG surge como uma ferramenta que auxilia o processo 

de internacionalização. 

Neste trabalho, assume-se que os SCCG são sistemas dinâmicos, que podem variar ao 

longo do tempo. A importância ou não de uma dada dimensão pode variar de acordo com 

um contexto específico (Bouwens e Abemethy, 2000). Nesse sentido, e à semelhança de 

outros estudos (Novas et al., 2017; Simons, 1991; Roque et al., 2018), adota-se uma visão 

abrangente, considerando que o SCCG varia de acordo com três dimensões: (1) o estilo de 

uso das informações fornecidas, que pode ser diagnóstico ou interativo; (2) o tipo de 

informação fornecida, que pode assumir diferentes níveis de agregação e integração, e 

finalmente (3) o tipo de decisão apoiada, considerando a existência de decisões de 

avaliação de desempenho e gestão de recursos. Considera-se que o design do SCCG é 

não tipificado pois é composto por características únicas de acordo com as características 

específicas da organização e, com a importância ou função atribuída a cada uma das suas 

dimensões (Novas et al., 2017).  

No contexto da internacionalização, assumimos que nenhum sistema é completo, ou seja, 

nenhum sistema consegue fornecer informações e capturar completamente o desempenho 



de uma unidade ou organização por inteiro, uma vez que muitas dimensões não são 

suscetíveis de medição (Ouchi, 1979). 

 

De forma a sustentar a definição do SCCG, as suas dimensões e categorias, apoiamo-nos 

no estudo de Roque et al., (2018) que permitem a configuração do SCCG conforme Tabela 

2 que se apresenta. 

 



 
Tabela 2: Caraterísticas do SCCG 
Fonte: Roque et al., (2018) 



3. RELAÇÃO ENTRE O MI E A CONFIGURAÇÃO DO SCCG 

Apesar do crescente interesse, os estudos da relação entre a estratégia e os SCCG são ainda 

muito escassos (Crespo et al., 2019; Langfield-Smith, 2007; Sykianakis e Bellas, 2005) em 

especial nas EF. 

Como verificamos através da VBR, as EF podem não ser dotadas de muitos recursos, contudo 

possuem ativos e capacidades únicas que podem ser usadas à medida que se 

internacionalizam (Zahra, 2003). Chrisman et al. (2003) destacam a “familiaridade” e 

argumentam que existe uma contribuição positiva da família que leva a uma distintiva 

capacidade que pode servir como fonte de vantagem competitiva (Chrisman et al., 2003), 

contribuindo para riqueza e criação de valor (Frank et al., 2017).  

À semelhança de Chenhall (2007) que relaciona a estratégia, com o SCCG, também Crespo 

et al., (2019) associam a estratégia da empresa (destacando vários tipos, entre as quais a 

estratégia internacional), e a adoção de diferentes tipos SCCG. Estes autores (Crespo et al., 

2019) concluem que a adoção/existência de uma estratégia internacional influência 

fortemente a adoção de todos os tipos de SCCG, destacando assim a necessidade de 

adaptação sucessiva, dos SCCG à estratégia. Esta conclusão é igualmente partilhada por 

outros estudos (Gomez-Conde e Lopez-Valeiras, 2018; Gómez-Conde et al., 2013b; Henri, 

2006) onde se verifica que existe uma associação positiva entre o SCCG e o PI; e a 

capacitação deste, está positivamente relacionada com a performance organizacional 

(Gomez-Conde et al., 2013b). A estratégia apoia-se assim no SCCG, de forma, a que, fique 

garantido o sucesso na sua implementação (Davila et al., 2015; Langfield-Smith, 2007). 

Langfield-Smith (2007) defende que os SCCG podem em simultâneo auxiliar múltiplas 

dimensões estratégicas. Contudo Chenhall (2007) refere que é fundamental um ajuste 

específico entre o SCCG e a estratégia em si, ou seja, o sistema deve ser adaptado com 

detalhe à estratégia em causa. Com o desenvolvimento do PI, aumenta consequentemente a 

necessidade de informação diversificada, logo este processo requer a adaptação do SCCG 

de forma a que, a informação responda às diferentes necessidades dos indivíduos que 

compõem a organização (Chenhall, 2007).  

Esta adaptação ocorre inevitavelmente também nas EF, este processo implica mudanças, 

pois a estratégia e toda a estrutura organizacional deve ser redesenhada (Mitter et al., 2014).  

Alguns investigadores (Bisbe e Malagueño, 2015; Bisbe e Otley, 2004; Henri, 2006, e Gómez-

Conde et al., (2013a) concluíram que os SCCG podem suportar diretamente o 

desenvolvimento das capacidades estratégicas, na medida em que através do seu papel 

condutor ajudam as empresas a alcançar vantagem competitiva, contribuindo para aumentar 

o empreendedorismo e desempenho Lin et al., (2017), uma vez que potenciam o fornecimento 

de informações críticas (Davila e Foster, 2007). 



Os SCCG são como vimos uma importante ferramenta de apoio ao processo de tomada de 

decisão, uma vez que são encarados como fornecedores de feedback sobre o impacto da 

estratégia adotada (Chenhall, 2007) apoiando, ou não a mudança estratégica (Langfield-

Smith, 2007). Assumem na sua essência a Teoria das Capacidades Dinâmicas (Eisenhartt e 

Martin, 2000) uma vez que compreendem um conjunto de rotinas através das quais a empresa 

aprende pelas diversas fontes, e onde o objetivo no contexto internacional é o 

desenvolvimento do mercado, da rede de relações, e da aprendizagem interna 

(Weerawardena et al., 2007). 

Deste modo, e considerando o enquadramento teórico realizado designadamente, a 

configuração do SCCG (Roque et al., 2018; Novas et al., 2017), e as principais conclusões 

estabelecidas na relação entre a estratégia (MI) e a estrutura (SCCG) das EF, formulamos as 

nossas hipóteses de investigação. 

H1-O MI adotado influencia a configuração do SCCG. 

A partir da revisão da literatura, é em seguida apresentada uma síntese da forma como os 

vários MI podem influenciar a configuração dos SCCG e o desempenho da organização. 

3.1. U-Model e SCCG  

 
Tabela 3: Relação entre o U-Model e o SCCG 
Fonte: Própria 



 
A partir da análise da literatura sobre a relação entre o U-Model (UM) e o SCCG (Tabela 3), 

foi possível formular as seguintes Hipóteses de Investigação: 

 
H2-O modelo U-Model (UM) influencia a configuração do SCCG. 

 
H2:1-O UM influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde o estilo de 
utilização da informação é do tipo diagnóstico.  

H2:2-O UM influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde o estilo de 
utilização da informação é do tipo interativo.  

H2:3-O UM influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a natureza de 
informação é agregada.   

H2:4-O UM influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a natureza de 
informação é integrada.   

H2:5-O UM influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a informação 
suporta fundamentalmente decisões sobre a gestão de recursos. 

H2:6-O UM influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a informação 
suporta fundamentalmente decisões sobre a Avaliação da Performance. 

 

 

3.2. I-Model e SCCG 
 
 

Tabela 4: Relação entre o I – Model e o SCCG 
Fonte: Própria 
 



A partir da análise da literatura sobre a relação entre o I-Model (UM) e o SCCG (Tabela 4), foi 

possível formular as seguintes Hipóteses de Investigação: 

H3-O modelo I-Model (IM) influencia a configuração do SCCG. 

H3:1-O IM influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde o estilo de utilização 
da informação é do tipo diagnóstico. 
 
H3:2-O IM influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde o estilo de utilização 
da informação é do tipo interativo. 
 
H3:3-O IM influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a natureza de 
informação é agregada.   
 
H3:4-O IM influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a natureza de 
informação é integrada.   
 
H3:5-O IM influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a informação suporta 
fundamentalmente decisões sobre a gestão de recursos. 
 
H3:6-O IM influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a informação suporta 
fundamentalmente decisões sobre a Avaliação da Performance. 

 

3.3. Born Global e SCCG 

 
Tabela 5: Relação entre o Modelo Born Global e o SCCG  
Fonte: Própria 

 
A partir da análise da literatura sobre a relação entre o Modelo Born Global (MGB) e o 
SCCG (Tabela 5), foi possível formular as seguintes Hipóteses de Investigação: 
 
H4-O modelo Born Global (MGB) influencia a configuração do SCCG. 



 
H4:1-O MBG influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde o estilo de 
utilização da informação é do tipo diagnóstico. 
 
H4:2-O MBG influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde o estilo de 
utilização da informação é do tipo interativo. 
 
H4:3-O MBG influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a natureza 
de informação é agregada.   
 
H4:4-O MBG influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a natureza 
de informação é integrada. 
 
H4:5-O MBG influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a 
informação suporta fundamentalmente decisões sobre a gestão de recursos. 
 
H4:6-O MBG influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a 
informação suporta fundamentalmente decisões sobre a Avaliação da Performance. 

 

 

3.4. Ciclo de Vida do Produto e SCCG 

 
Tabela 6: Relação entre o Modelo Ciclo Vida Produto e o SCCG 
Fonte: Própria 

 
A partir da análise da literatura sobre a relação entre o Modelo do Ciclo de Vida do Produto 
(MCVP) e o SCCG (Tabela 6), foi possível formular as seguintes Hipóteses de 
Investigação: 
 
H5-O Modelo do Ciclo de Vida do Produto (MCVP) influencia a configuração do SCCG. 

H5:1-O MCVP influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde o estilo de 
utilização da informação é do tipo diagnóstico. 
 
H5:2-O MCVP influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde o estilo de 
utilização da informação é do tipo interativo. 
 
H5:3-O MCVP influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a natureza 
de informação é agregada.   
 
H5:4-O MCVP influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a natureza 
de informação é integrada. 
 



H5:5-O MCVP influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a 
informação suporta fundamentalmente decisões sobre a gestão de recursos. 
 
H5:6-O MCVP influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a 
informação suporta fundamentalmente decisões sobre a Avaliação da Performance. 
 
 

3.5. Modelo Não Sequencial e SCCG 

 
Tabela 7: Relação entre o Modelo Não Sequencial e o SCCG 
Fonte: Própria 
 

A partir da análise da literatura sobre a relação entre o Modelo Não Sequencial (MNS) e o 

SCCG (Tabela 7), foi possível formular as seguintes Hipóteses de Investigação: 

H6-O Modelo Não Sequencial (MNS) influencia a configuração do SCCG. 

H6:1-O MNS influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde o estilo de 
utilização da informação é do tipo diagnóstico. 

H6:2-O MNS influencia a configuração do SCCG, mas NÃO se apoia num sistema onde o estilo 
de utilização da informação é do tipo interativo.  

H6:3-O MNS influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a natureza de 
informação é agregada.   

H6:4-O MNS influencia a configuração do SCCG, mas NÃO se apoia num sistema onde a 
natureza de informação é integrada.  

H6:5-O MNS influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a informação 
suporta fundamentalmente decisões sobre a gestão os recursos. 

H6:6-O MNS influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a informação 
suporta fundamentalmente decisões sobre a Avaliação da Performance. 

 

 

 

 

 

 



3.6. Modelo Atividades Pré-Exportação e SCCG 

 
Tabela 8: Relação entre o Modelo Atividades Pré exportação e o SCCG 
Fonte: Própria 
 
A partir da análise da literatura sobre a relação entre o Modelo de Atividades Pré Exportação 

(MAPE) e o SCCG (Tabela 8), foi possível formular as seguintes Hipóteses de Investigação: 

H7-O Modelo de Atividades Pré Exportação (MAPE) influencia a configuração do SCCG. 

H7:1-O MAPE influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde o estilo de 
utilização da informação é do tipo diagnóstico. 

H7:2-O MAPE influencia a configuração do SCCG, mas NÃO se apoia num sistema onde o 
estilo de utilização da informação é do tipo interativo. 

H7:3-O MAPE influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a natureza 
de informação é agregada.   

H7:4-O MAPE influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a natureza 
de informação é integrada. 

H7:5-O MAPE influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a informação 
suporta fundamentalmente decisões sobre a gestão de recursos. 

H7:6-O MAPE influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a informação 
suporta fundamentalmente decisões sobre a Avaliação da Performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. Modelo Integrado e SCCG 

 
Tabela 9: Relação entre o Modelo Integrado e o SCCG 
Fonte: Própria 
 

A partir da análise da literatura sobre a relação entre o Modelo Integrado (MINT) e o SCCG 
(Tabela 9), foi possível formular as seguintes Hipóteses de Investigação: 

H8-O Modelo Integrado (MINT) influencia a configuração do SCCG. 

H8:1-O MINT influencia a configuração do SCCG, mas NÃO se apoia num sistema onde o estilo 
de utilização é do tipo diagnóstico.  

H8:2-O MINT influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde o estilo de 
utilização da informação é do tipo interativo.  

H8:3-O MINT influencia a configuração do SCCG, mas NÃO se apoia num sistema onde a 
natureza de informação é agregada.   

H8:4-O MINT influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a natureza de 
informação é integrada. 

H8:5-O MINT influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a informação 
suporta fundamentalmente decisões sobre a gestão de recursos. 

H8:6-O MINT influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a informação 
suporta fundamentalmente decisões sobre a Avaliação da Performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8. Teoria das Redes e SCCG 

 
Tabela 10: Relação entre o Modelo Teoria das Redes e o SCCG 
Fonte: Própria 
 

Por último, a partir da análise da literatura sobre a relação entre o Modelo Teoria das Redes 

(MTR) e o SCCG (Tabela 9), foi possível formular as seguintes Hipóteses de Investigação: 

H9-O Modelo Teoria das Redes (MTR) influencia a configuração do SCCG. 

H9:1-O MTR influencia a configuração do SCCG, mas NÃO se apoia num sistema onde o estilo 
de utilização é do tipo diagnóstico. 

H9:2-O MTR influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde o estilo de 
utilização da informação é do tipo interativo. 

H9:3-O MTR influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a natureza de 
informação é agregada.   

H9:4-O MTR influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a natureza de 
informação é integrada. 

H9:5-O MTR influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a informação 
suporta fundamentalmente decisões sobre a gestão os recursos. 

H9:6-O MTR influencia a configuração do SCCG, e apoia-se num sistema onde a informação 
suporta fundamentalmente decisões sobre a Avaliação da Performance. 

Finalmente, e no sentido de se avaliar qual o impacto do ajustamento entre o SCCG e o MI 
na performance nas EF foi formulada uma última hipótese:  

H10- O ajustamento entre o MI e a configuração do SCCG está positivamente associados à 
Performance da Organização. 

Em seguida apresenta-se o modelo de investigação que se pretende desenvolver (Figura 1).



 
Figura 1: Modelo Conceptual  
Fonte: Própria



 

4. ASPETOS METODOLÓGICOS 

Para analisar de que forma o SCCG se ajusta ao MI de modo a promover um bom 

desempenho da EF, será desenvolvido um estudo quantitativo, através da aplicação de um 

inquérito por questionário, que incidirá sobre as empesas inscritas na Associação de 

Empresas Familiares Portuguesas (AEFP). Os dados serão recolhidos através de 

questionários enviados às empresas, com a cooperação da AEFP e serão tratados através 

do SPSS de modo a testar as hipóteses formuladas a partir da revisão da literatura efetuada. 

A referida ferramenta de recolha de dados (questionário) foi elaborado com base na revisão 

de literatura realizada e antes da sua aplicação prática, e divulgação pela AEFP, desenvolveu-

se uma fase de Pré-teste em 3 EF selecionadas por conveniência. O questionário foi aplicado 

presencialmente na sede das empresas e os inquiridos auto selecionados nos 3 casos foram 

os CEO, uma vez que as 3 empresas em análise justificaram ser este o responsável pelo PI.  

Após a fase de pré teste, e do feedback positivo, realizamos pequenas alterações ao nível da 

linguagem, tornando-a mais simples do ponto de vista terminológico e da sintaxe, de modo 

dissipar dúvidas e a eliminar a não compreensão de conceitos por parte dos inquiridos. Em 

algumas questões foi introduzido simultaneamente o conceito “contabilidade analítica”, uma 

vez que a contabilidade de gestão é assim reconhecida em termos de terminologia pelos 

inquiridos.  

Posto isto, estruturou-se o referido questionário em 4 secções: (I) Questões Gerais – seção 

sobre a empresa (atividade, nº de funcionários…); (II) Modelos de Internacionalização - 

secção onde se identifica e caracteriza o MI adotado pela empresa; (III) SCCG - seção que 

aborda e nos permite estudar a caraterização e configuração do SCCG e por ultimo, (IV) 

Performance – seção que nos permite avaliar a Performance do PI através do ajustamento 

existente entre o MI e a configuração do SCCG.  

As quatro secções foram subdivididas em questões específicas, que foram construídas com 

base na revisão de literatura e em questionários validados empiricamente em estudos 

anteriores (Macedo e Lehmann  (2010), Major et al., (2011), Novas et al., (2008), Ribau et al., 

(2016), Cadez e Guilding (2008), Jantunen et al., (2005), Kuivalainen et al., (2007), Aulakh et 

al., (2000), Hoque e James (2000), e  Zou et al., (1998). 

 Á semelhança de trabalhos anteriores recorreu-se a um conjunto de itens para cada questão, 

mensurados através de uma escala do tipo Likert, com cinco pontos; de modo a “proporcionar 

uma escala de resposta suficientemente ampla para garantir maior precisão nas respostas 

dos inquiridos” (Novas, 2009:283). 

 

 



5. ALGUNS RESULTADOS PRELIMINARES 

Pelos resultados obtidos através do pré-teste implementado podemos concluir que as 

empresas em estudo utilizam tendencialmente o MAPE, o UM (na sua primeira etapa), ou 

ainda o IM (na sua primeira fase), em simultâneo com o MTR, não sendo verificada 

correspondência para a adoção dos restantes MI identificados na literatura. 

As 3 empresas referiram de um modo geral, que realizam exportações de forma autónoma 

(Johanson e Vahlne, 1977) e que têm simultaneamente uma rede de contactos no exterior 

que permitem fomentar esse processo.  

Deste modo podemos concluir que desenvolvem o PI assente numa das etapas iniciais do 

UM, ou ainda do IM, ou então desenvolvem o PI através do MAPE, os 3 MI em simultâneo 

com o MTR.  

Foi reconhecido nas 3 empresas que o PI provocou mudanças ao nível do SCCG. Os 

inquiridos para além disso, consideram relevante a informação que provém do SCCG e 

detetam que este sofreu importantes alterações na estrutura, facto que contribuiu para o 

aumento da competitividade comparativamente a outras empresas. No que tocas às 

ferramentas de Contabilidade de Gestão que mais se destacam, estas empresas privilegiam 

o BSC e ERP baseados na Produção e Contabilidade de Gestão por Centros de Custos 

Produtivo e Não Produtivo. 

Questionados acerca de que forma o SCCG disponibiliza informação, os inquiridos indicaram 

na sua maioria que disponibiliza informação sobre como identificar áreas estratégicas-chave, 

se estabelecer metas e objetivos de médio/longo prazo, se detetar e monitorizar desvios 

significativos, como se alinhar medidas de performance com objetivos estratégicos. Definiram 

ainda que o SCCG disponibiliza muita informação para implementar novas ideias e formas de 

realizar tarefas, para negociar metas e objetivos de médio/longo prazo, para debater hipóteses 

e planos de ação, para alcançar planos e objetivos estabelecidos e para coordenar 

permanentemente os subordinados. Contudo, e talvez pelo facto das características inerentes 

às EF, os inquiridos reportaram que o SCCG não disponibiliza muita informação sobre a 

avaliação e controlo adequado dos subordinados razão pela qual não é considerado como 

uma ferramenta de aprendizagem. 

No que diz respeito à natureza da informação disponibilizada pelo SCCG, os inquiridos 

indicaram de um modo geral que disponibiliza informação sectorial, relativa a áreas 

específicas, e informação que permite definir objetivos precisos para as atividades executadas 

pelas diferentes áreas da estrutura organizacional. Identificaram ainda informação relativa a 

custos e outras medidas relativas aos vários departamentos, e informação em formato 

apropriado para construção de indicadores, modelos de decisão, etc. Mencionaram ainda que 



o SCCG disponibiliza alguma informação desagregada (custos fixos e variáveis). Contudo 

como as empresas em pré teste não têm unidades/filiais deslocalizadas foi indicado que o 

SCCG não disponibiliza informação sobre qualquer unidade funcional.  

Relativamente à informação que provém do SCCG e que permite auxiliar no processo de 

tomada de decisão os inquiridos consideram extremamente importante a informação não 

financeira quantitativa (informação expressa em métricas que não a monetária, como sejam 

os indicadores de absentismo, de níveis de produtividade, de quota de mercado, etc.). 

Ainda dentro desta questão consideraram que o SCCG é muito importante para apoiar as 

decisões, e obter informação financeira de apoio a esse tipo de decisões.  

Por último no que toca à avaliação da Performance de um modo geral, os inquiridos 

classificaram como extremamente relevante para a empresa: a Participação no mercado 

internacional; evidenciaram que as exportações alcançaram um rápido crescimento; 

aumentaram as competências do staff da empresa, a Satisfação do cliente, a Qualidade dos 

produtos/serviços, o Desenvolvimento de novos produtos, e a quota de mercado. 

Ainda assim classificaram como muito relevante o contributo para: rentabilidade/margem das 

exportações; Volume de negócios total e Produtividade total. 

Deste modo, podemos concluir que os MI adotados pelas EF têm um impacto no SCCG, uma 

vez que estes sistemas são configurados de forma dinâmica e diferenciada acordo com as 

suas necessidades. 

 

 

6. CONCLUSÕES 

Pelos resultados preliminares obtidos verificamos que as EF em estudo são responsáveis 

diretamente pelas suas exportações ou utilizam parceiros que permitem desenvolver a 

internacionalização dos seus produtos, utilizando assim tendencialmente um modelo 

incremental de internacionalização, como o MAPE, UM, ou IM em simultâneo com o MTR. 

Relativamente ao SCCG os MI adotados valorizam sistemas em que o estilo de utilização é 

simultaneamente de diagnóstico e interativo, em que a natureza da informação é agregada e 

integrada, e a informação que provém do sistema permite apoiar decisões de gestão dos 

recursos e avaliação da performance.  

Posto isto verificamos um impacto positivo do ajustamento do SCCG aos diversos MI 

contribuindo para o sucesso da performance na internacionalização das EF.  

Em suma, este estudo contribui na sua génese para uma melhor compreensão da relação 

entre os MI e os SCCG, realçando a existência de diversos papéis (passivo e ativo) dos SCCG 

na Internacionalização (Naranjo-Gil, 2016; Coller, et al., 2018). Por outro lado, este estudo 

evidencia os contributos da Teoria Baseada nos Recursos, Teoria da Agência, Teoria 



Stewardship, Teoria da Contingência e Teoria da Agência, no contexto analisado, ou seja, no 

estudo do impacto do ajustamento entre o MI e o SCCG no desempenho da Empresa Familiar. 
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