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RESUMO 
 
 O presente trabalho empírico tem por finalidade identificar os fatores 

determinantes da adoção e do grau de utilização dos Sistemas de Controlo de 

Gestão (SCG) por parte das PME’s dos Açores, fazendo a ponte entre a Teoria da 

Contingência e a Teoria Institucional, em geral, e entre a incerteza da envolvente 

e a formação do diretor financeiro, em particular. 

 Com base em dados recolhidos através de um inquérito por questionário, 

foi-nos possível corroborar as conclusões de estudos anteriores, bem como 

alargar o campo da literatura existente, nomeadamente por forma a abranger 

contextos até então inexplorados, como é o caso das Regiões Ultraperiféricas. 

 Os resultados sugerem que, por um lado, a globalização, e por outro, a 

dupla insularidade dos Açores, produzem efeitos antagónicos na incerteza 

percecionada pelos gestores, com consequentes ramificações nos SCG 

adotados. De igual modo, os baixos índices de formação nas áreas de CG por 

parte dos diretores financeiros, derivada da escassez de oferta de ensino 

existente na região e dos custos acrescidos com a deslocação e manutenção em 

centros de ensino fora do arquipélago, explica a reduzida utilização dos SCG 

pelas PME’s açorianas. 

 Apesar da originalidade e dos vários contributos teórico-práticos que o 

presente estudo proporciona, os resultados devem ser interpretados com cautela, 

existindo ainda uma grande margem de progressão numa área tantas vezes 

esquecida pela literatura. 

 

Palavras-Chave: Sistemas de Controlo de Gestão – Pequenas e Médias 

Empresas – Açores – Regiões Ultraperiféricas – T. Contingencial – T. Institucional 
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ABSTRACT 

 In this empirical work we aim to provide evidence about the antecedents of 

Management Accounting Systems (MAS) adopted by Small and Medium 

Enterprises (SMEs) in the Azores islands, using and combining insights from both 

Contingency and Institutional Theories, in general, and Perceived Environmental 

Uncertainty (PEU) and  CFO’s educational background, in particular.  

 Based on data collected through a questionnaire survey, it was possible to 

corroborate the findings of previous studies and extend the literature’s body, by 

shedding light about the impacts that the unique characteristics of an Outermost 

Region may have on the adoption of a MAS. 

 The results suggest that the globalization, in one hand, and the double-

insularity of Azores, in the other hand, produce opposite effects on the uncertainty 

perceived by managers, which has ramifications on the MAS adopted by the SME. 

Similarly, the evidence of low levels of management educational background from 

CFO’s, as a consequence of a lack in teaching supply and the additional costs 

incurred by the locals in order to continue their studies in Universities at the 

mainland, explains the reduce usage of MAS by azorean SME’s. 

 Despite the originality and the various theoretical and practical implications 

that this study provides, careful should be employed when interpreting the results 

and further work is required since there is still a large leeway for improvement at 

one of the fields most often overlooked by research agenda.  

 

Keywords: Management Control Systems - Small and Medium Enterprises – 

Azores – Outermost Region - Contingency Theory – Institutional Theory  
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 Com este trabalho procuramos identificar quais as condicionantes dos SCG 

nas PME’s1 dos Açores - uma região ultraperiférica (RUP) localizada a 1.500 km a 

oeste do continente europeu. 

 Por um lado, o facto de nas PME açorianas não existir grande separação 

entre gestor e proprietário e de apresentarem estruturas simples, informais e 

pouco descentralizadas e, por outro lado, o facto de exercerem a sua atividade 

num cenário caraterizado pelo afastamento, insularidade, reduzida superfície, 

clima e relevo adversos, condicionam fortemente a conceção e a implementação 

dos SCG. 

 Malmi e Brown (2008) definem SCG como o conjunto de dispositivos e 

sistemas que as empresas utilizam para garantir que os comportamentos e 

decisões dos seus colaboradores estão alinhados com os objetivos e estratégias 

da organização. Já Chenhall (2003) destaca o papel cada vez mais ativo 

desempenhado pelos SCG no seio da empresa e define-os como sistemas 

formais que providenciam informação útil e necessária à tomada de decisão. 

 Simons (1994), ao interligar estratégia com SCG, identificou que os 

mesmos poderiam assumir, consoante a organização, quatro tipologias de papéis: 

(1) sistema credível de comunicação e de difusão da visão, missão e valores da 

empresa (belief system); (2) sistema que estabelece limites e regras a serem 

respeitados (boundary system); (3) sistema de diagnóstico útil na avaliação dos 

resultados e correção de eventuais desvios (diagnostic system); e (4) sistema 

interativo que permite aos gestores de topo envolverem-se pessoalmente com os 

                                            
1
 Segundo a Recomendação 2003/361/CE, a categoria de PME é constituída por empresas que 

empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não exceda 50 milhões de 
euros ou cujo balanço total anual não ultrapasse 43 milhões de euros. 
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subordinados e com as operações, tendo em vista o diálogo e a aprendizagem 

contínua (Interactive system).  

 A par dos benefícios, os SCG também acarretam custos, nomeadamente 

os associados à sua conceção e implementação, pelo que, à partida, só deverão 

ser adotados se os primeiros excederem os segundos (Tillema, 2005). Krumwiede 

(1998), Baines e Langfield-Smith (2003) constataram que a adoção de 

ferramentas de controlo de gestão variava significativamente de organização para 

organização e de sector para sector. Por outro lado, Gosselin (1997), Fullerton e 

McWatters (2004), averiguaram, paradoxalmente, que muitas empresas 

tecnologicamente bastante avançadas utilizavam ainda SCG muito rudimentares. 

 Diversos estudos em CG têm tentado explicar o que leva as empresas a 

adotarem ou não certos SCG. A grande maioria recorre à Abordagem 

Contingencial para explicar a sua aceitação e subsequente implementação (por 

exemplo, Gosselin, 1997; Baines e Langfield-Smith, 2003; Baird et al., 2004). De 

acordo com referida abordagem, não existe um SCG único capaz de se adequar a 

todas e quaisquer empresas. Tudo depende dos fatores contextuais que rodeiam 

e caracterizam a organização em concreto, sendo que, quanto maior for a 

adequabilidade (fit/match) dos SCG a esses fatores, tanto melhor o seu 

desempenho (King, 2009). 

 Todavia, uma outra corrente de investigadores salienta que adaptação 

racional às condições contextuais não explica inteiramente a decisão de utilização 

dos SCG por parte das organizações e aponta para fatores institucionais, e que 

vão para além do simples trade-off entre custos e benefícios esperados (por 

exemplo, Abernethy e Chua, 1996; Burns e Scapens, 2000; Hyvonen e Jarvinen, 

2006). 
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 Por conseguinte, o presente trabalho, que tem por finalidade identificar os 

antecedentes dos SCG, interliga as duas teorias: a teoria contingencial, cuja 

origem deriva da sociologia (March e Simon, 1958) e que ao longo dos anos tem 

mantido a sua popularidade entre os investigadores de CG (Chenhall, 2003); e a 

teoria institucional, mais recente, mas igualmente importante e que complementa 

a primeira (Naranjo-Gil e Hartman, 2006 e 2007). 

 Em particular, e como podemos observar na figura abaixo, centramo-nos 

no impacto que a Perceived Environment Uncertainty (PEU) e a formação dos 

diretores financeiros têm na adoção dos SCG, ambas derivadas da teoria 

contingencial e institucional, respetivamente. 

 

Figura 1 – Estrutura de análise do tema 
  

 De acordo com Siggelkow (2001), é exatamente a combinação ótima entre, 

por um lado, os SCG e a envolvente da organização (external fit) e, por outro, 

entre as características e competências dos gestores e a organização (internal fit), 

que propícia a obtenção da melhor performance possível. No entanto, e 

delimitando negativamente o nosso tema, o desempenho não será objeto de 

análise no presente trabalho, seja como variável dependente, isto é, como 

consequência da adoção dos SCG, seja como sua variável explicativa, 

nomeadamente, o desempenho histórico (veja-se, por exemplo, Naranjo-Gil e 

Hartman, 2009). 
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 São vários os contributos que o presente trabalho proporciona. Em primeiro 

lugar, nunca antes a literatura se tinha debruçado sobre os antecedentes dos 

SCG em empresas localizadas em regiões ultraperiféricas, como é o caso dos 

Açores. Com efeito, e tal como refere Adebayo Agbejule (2005), a grande maioria 

dos estudos concentra-se nos países anglo-saxónicos, como Reino Unido, EUA e 

Austrália, bem como em países escandinavos. Como teremos a oportunidade de 

constatar, as especificidades únicas de que gozam os Açores (arquipélago 

constituído por nove ilhas muito dispersas, afastadas do continente europeu e 

com escassez de oferta de ensino nas áreas do controlo de gestão) têm impacto 

na adopção e grau de utilização dos SCG. 

 Em segundo lugar, Reid e Smith (2000) e Sandino (2007) constatam que a 

literatura em CG se encontra fortemente enviesada para o estudo das grandes 

empresas e em sectores específicos, sendo muito reduzida a atenção dada às 

restantes empresas. O presente estudo visa colmatar essa lacuna, centrando-se 

nas PME’s, que, por sua vez, compõem a quase totalidade do tecido empresarial 

português, representando, ao mesmo tempo, uma realidade bastante 

heterogénea em termos de sectores de atividade e de dimensão. 

 Em terceiro lugar, Ittner et al. (2002) referem que os estudos existentes até 

à data analisam a adoção e implicações na performance de SCG específicos, 

nomeadamente SCG mais inovadores, como o ABC e Balanced Scorecard. No 

entanto, os estudos sobre os motivos que levam as empresas a adotarem e a 

implementarem os SCG ainda se encontram numa fase muito embrionária 

(Naranjo-Gil et al (2009)]. O nosso trabalho foca-se nos antecedentes dos SCG 

em geral, independentemente de serem mais tradicionais ou de última geração, e 
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preocupa-se, adicionalmente, em determinar o grau com que os mesmos são 

utilizados. 

 Por último, poucos são os estudos que interligam a abordagem 

contingencial com a teoria institucional. Muitos apoiam-se apenas na primeira na 

tentativa de explicar que factores contingenciais levam as empresas a adoptarem 

certos SCG. Todavia, esquecem-se que podem estar reunidos todos os 

requisitos, mas quem tem a última palavra a dizer é o diretor financeiro (CFO), e 

em última instância, o próprio gestor (CEO), cuja aceitação será, à partida, tanto 

menor, quanto menor for o seu grau formação nas áreas de CG. 

Simultaneamente, o presente trabalho contribui para a crescente literatura sobre o 

papel cada vez mais ativo assumido pelo CFO enquanto agente de mudança no 

seio das organizações. (Pierce e O’Dea, 2003; Burns e Baldvinsdottir, 2005; 

Emsley, 2005; Byrne e Pierce, 2007; Jarvenpaa, 2007).  

 Em suma, o presente trabalho surge em resposta aos mais recentes apelos 

da literatura, visando preencher algumas das suas lacunas. Possui igualmente 

várias implicações de cariz prático, relevantes não só para os empresários, como 

também para consultores, decisores políticos e restantes stakeholders. 

 Uma vez introduzido o tema, o remanescente do trabalho encontra-se 

estruturado da seguinte forma: no capítulo segundo, é feita a revisão da literatura, 

partindo-se do geral (da envolvente) para o particular (formação do CFO). No 

terceiro capítulo, é desenvolvida a metodologia de investigação e caraterizada a 

população. No quarto capítulo são apresentados e discutidos os resultados e, por 

fim, no quinto capítulo, são enunciadas as conclusões e limitações do estudo, 

bem como pistas de investigação futuras. 
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CAPÍTULO II - REVISÃO DA LITERATURA E 
DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES  

  

2.1 Abordagem Contingencial 

 Segundo Fisher (1995), um dos maiores desafios com que a research 

agenda se defronta é o de compreender qual a melhor maneira de articular os 

SCG de uma organização com o conjunto de circunstâncias específicas que a 

caracteriza e que a distingue das demais.  

 Para tal, a grande maioria dos investigadores recorre à abordagem 

contingencial, segundo a qual, o melhor SCG é aquele que melhor se adapta às 

características da organização, tais como a sua dimensão, estratégia, estrutura, 

cultura, tecnologia, incerteza da envolvente, entre muitas outras (Chenhall, 2003). 

Por conseguinte, ao longo da vida de uma empresa, vários SCG são suprimidos, 

adicionados, modificados, substituídos e reativados de modo a que fiquem em 

equilíbrio com as necessidades da organização (Lourenço, 2011). 

 Pese embora as diversas críticas que lhe têm sido apontadas, 

nomeadamente por apenas explicar uma parte do problema (veja-se, por 

exemplo, Chapman, 1998; Merchant, 1985; Otley, 1980, 1994), a verdade é que a 

teoria contingencial continua a ser o alicerce da grande maioria dos estudos em 

CG, acrescentando ao longo dos anos novas variáveis e redefinindo as mais 

antigas para termos atuais. 

 Uma das variáveis que mais refinamentos tem merecido nos últimos anos, 

é a da dimensão. Com efeito, King et al (2010), no seu estudo empírico sobre a 

adoção e grau de utilização do orçamento nos pequenos e médios hospitais 

australianos, concluíram que a dimensão é a variável-chave que decide, no limite, 
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se a organização deve ou não implementar certo SCG, pois reflete tanto a sua 

necessidade (de controlar e de recolher feedback), como a sua possibilidade ou 

affordability (em termos de maior disponibilidade de recursos), sendo a sua 

melhor proxy o número de colaboradores e não, por exemplo, o volume de 

vendas, que quanto muito, transmite apenas a possibilidade/capacidade de adotar 

determinado SCG, mas não a sua necessidade. (Veja-se, igualmente, Chenhall, 

2003; Fredrickson e Mitchell, 1984; Mintzberg,1994). As restantes variáveis 

contingenciais como o maior ou menor grau de descentralização, o tipo de 

estratégia adotada, a incerteza da envolvente percecionada pelos gestores, entre 

outras, revelaram não ter impacto sobre a decisão de adoção, mas sim sobre o 

grau ou extensão com que o orçamento era utilizado. Por conseguinte, os autores 

chegaram à conclusão de que, uma vez atingido um certo número de 

colaboradores, que justificasse e possibilitasse a conceção e implementação do 

orçamento, os restantes fatores contextuais apenas determinariam o seu grau de 

detalhe (funcional/por segmentos) e periodicidade (mensal, trimestral, anual). 

Assim sendo, tendo em linha conta o referido raciocínio, como primeira 

hipótese do presente trabalho, temos: 

H1: A dimensão é um dos fatores determinantes da adoção dos SCG por 

parte das PME’s. 
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2.1.1 Perceived Environment Uncertainty (PEU) 

 À medida que a investigação em SCG se torna cada vez mais sólida, os 

investigadores sentem a necessidade de compreender melhor o efeito moderador 

e/ou mediador (Gerdin, J. e Greve, J., 2004) que a envolvente pode ter nas 

práticas de CG de uma organização (Zhanga et al, 2010).  

 Com efeito, a incerteza da envolvente está na base da teoria da 

contingência, sendo um fator determinante no design dos SCG, pois quanto maior 

for, mais difícil se torna o planeamento e o controlo (Lawrence e Lorsch, 1967). 

 A incerteza distingue-se do risco, na medida em que não lhe é possível 

atribuir probabilidades (Chenhall e Morris, 1986), sendo, igualmente, um conceito 

bastante abrangente, capaz de compreender mais do que uma definição 

Waterhouse e Tiessen (1978) e Ouchi (1979), tal como podemos observar na 

seguinte tabela. 

Tabela 1 – Definições de Incerteza da Envolvente 

Autores Definição 

Duncan (1972); Lawrence e 
Lorsch (1967); Thompson (1967) 

Falta de informação necessária à tomada de 
decisão 

Child (1972) Falta de alternativas  

Galbraith (1973) Complexidade 

Cyert e March (1992) Imprevisibilidade  

Emery e Trist (1965) Turbulência 

 

 Para além das várias definições que a Incerteza da Envolvente pode 

assumir, a literatura também não é unânime quanto à forma como a mesma deve 

ser descrita (Matthews e Scott, 1995). Para alguns autores, a incerteza assume 
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uma dimensão eminentemente objetiva, passível de ser observada diretamente 

na envolvente, enquanto outros vêem a incerteza como algo interpretativo ou 

como o resultado final de um processo de perceção, com base no qual os 

gestores atribuem um determinado significado. 

 Osborn et al (1980) defendem que, sem dúvida, as condições objetivas da 

envolvente influenciam o desempenho da empresa, independentemente de serem 

ou não (subjetivamente) percecionadas pelos gestores. Todavia, é também 

consensual o facto de que o que medeia entre as condições objetivas e a 

resposta/comportamento individual é precisamente a interpretação que cada 

individuo faz da realidade que o rodeia (Ter Bogt, 1981). 

 No mesmo sentido, Jauch e Kraft (1986) argumentam que a perceção é o 

que liga a envolvente objetiva e a resposta dada pelos gestores. Por conseguinte, 

é a Perceived Environment Uncertainty (PEU) o que desencadeia a ação 

estratégica da parte dos gestores. 

 Neste domínio, Milliken (1987) refere que os gestores se defrontam com 

três tipos de PEU.  

Tabela 2 – Três tipos de Perceived Environment Uncertainty (PEU) 

Tipos Pergunta 

Incerteza quanto ao estado O que é que se espera que aconteça na envolvente da empresa? 

Incerteza quanto ao efeito Uma vez ocorrido determinado evento na envolvente, qual o seu 

impacto na organização? 

Incerteza quanto à resposta Ocorrido determinado evento na envolvente e conhecidos os seus 

efeitos, que alternativas de resposta temos ao nosso dispor e quais 

as suas consequências? 
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 No presente estudo, centramo-nos na PEU enquanto estado e analisamos 

o impacto de dois dos seus elementos mais referenciados pela literatura: 

dinamismo do mercado e hostilidade da concorrência (Khandwalla,1977). 

 

2.1.1.1 Dinamismo do mercado 

 Chenhall e Morris (1995) constataram que quanto mais dinâmico for o 

mercado, maior a necessidade por SCG de âmbito mais alargado, capazes de 

recolher informação oportuna, tempestiva e útil à tomada de decisão. 

 Por outro lado, em contextos de elevado dinamismo, o planeamento torna-

se mais difícil e os SCG rapidamente ficam obsoletos. Consequentemente, a 

comunicação informal e a supervisão direta assumem maior importância, em 

detrimento dos SCG (Chapman, 1997).  

 Na mesma linha, Matthews e Scott (1995) argumentam que quanto mais 

dinâmico for o mercado, maior a incerteza sobre a eficácia dos SCG e menos 

provável é que o gestor abdique de uma parte dos seus recursos (escassos) em 

ferramentas cujos benefícios, em termos de melhoria do desempenho, sejam, à 

partida, duvidosos.  

 O afastamento geográfico dos Açores face ao Continente e a elevada 

dispersão das suas ilhas favorecem a persistência de um tecido empresarial 

fragmentado, orientado para mercados insulares, protegidos da entrada de novas 

empresas e de novos produtos. Consequentemente, é expectável que a 

envolvente externa que caracteriza os Açores (nas suas dimensões económica, 

tecnológica, legal e política) seja considerada, comparativamente com outras 

regiões do continente europeu, menos instável. De igual forma, espera-se que as 
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ações desenvolvidas pelos concorrentes e os gostos e preferências dos 

consumidores sejam relativamente previsíveis. 

 Assim sendo, como segunda hipótese de trabalho, temos: 

 H2a: As PME’s tenderão a utilizar menos SCG e de forma menos 

frequente, pois exercem a sua atividade numa envolvente percecionada como 

relativamente estável.  

 

2.1.1.2 Hostilidade da Concorrência 

 Em contextos de elevada concorrência, maior é a procura das empresas 

por SCG mais abertos e sofisticados, focados no exterior, que incluam tanto 

variáveis financeiras, como não financeiras (Imoisili, 1985; Khandwalla, 1972), 

sendo também mais rigorosa a frequência do seu controlo (Chapman, 1998; 

Chenhall e Morris, 1995; Simons, 1987). 

 Nos Açores, a dupla insularidade (ou seja, por um lado, o seu afastamento 

face ao Continente e, por outro, a elevada fragmentação e dispersão das ilhas 

que compõem o arquipélago) propícia a formação de estruturas de mercado como 

monopólios (estatais e naturais), oligopólios, e outras estruturas de concorrência 

menos perfeita. Com efeito, o fator distância protege as empresas regionais (que 

estão já num estado avançado da sua curva de aprendizagem) e desincentiva o 

investimento por parte de empresas exteriores, pois a obtenção de economias de 

escala torna-se mais difícil fruto da exiguidade do mercado regional e dos 

elevados custos com o transporte. 

 Por conseguinte, a intensidade da concorrência a nível dos preços, da 

diversidade de serviços e produtos comercializados, no acesso a recursos 

humanos e a fornecedores será, à partida, menos hostil.  
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 Contudo, importa salientar que o nosso estudo tem por objeto pequenas e 

médias empresas, que oferecem produtos muito similares, não tendo, 

consequentemente, capacidade para influenciar os preços de mercado (são price 

takers). Deste modo, a sua rentabilidade é determinada sobretudo pela forma 

como os custos são geridos, sendo expectável, à semelhança da forte 

concorrência no preço, que haja também grande concorrência no acesso aos 

fatores de produção, como matérias-primas, mão-de-obra, entre outros.  

 Por conseguinte, como hipótese 2b do presente trabalho, temos: 

 H2b: As PME’s tenderão a utilizar mais SCG e de forma mais frequente, 

pois exercem a sua atividade numa envolvente percecionada como hostil em 

termos de concorrência no acesso aos fatores de produção e no escoamento dos 

seus produtos.   

 

2.2 Abordagem Institucional 

 Uma outra corrente da literatura relembra que até podem estar reunidas 

todas as condições contingenciais necessárias à adoção de um determinado 

SCG, capaz de melhorar efetivamente o desempenho da empresa, mas, em 

última análise, a decisão de adoção (ou de extensão da sua utilização) é tomada 

por pessoas, cujas características individuais diferem entre si. Nisto consiste a 

Teoria Institucional, também conhecida por Upper Echelon Theory (Hambrick e 

Mason, 1984; Finkelstein e Hambrick, 1996). 

 No caso dos SCG, a pessoa-chave responsável pela decisão de 

implementá-los é o CFO, cujo papel desempenhado no seio da organização tem 

vindo a assumir uma importância crescente, sendo considerado um autêntico 
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agente de mudança e alvo de grande atenção por parte da recente literatura 

(Siegel e Sorensen, 1999; Emsley, 2005). 

 Em particular, argumenta-se que características como a idade (Wiersema e 

Bantel, 1992), o tempo no cargo ou tenure (Young et al., 2001) e o tipo de 

formação académica (Finkelstein e Hambrick, 1996) do CFO determinam a sua 

apetência em adotar SCG (Naranjo-Gil e Hartman, 2009).2 

  

2.2.1 Formação do CFO  

 No presente trabalho, debruçamo-nos sobre a variável formação, porque, 

por um lado, em estudos empíricos anteriores, a idade e o tempo permanecido no 

cargo revelaram-se estatisticamente não explicativos, contrastando com a 

formação (Wiersema e Bantel,1992) e, por outro, atendendo às especificidades de 

que gozam os Açores (como a dupla insularidade, a escassez de oferta de ensino 

e o baixo PIB per capita) é expectável que a formação do CFO seja uma variável 

crítica no grau de utilização dos SCG3.   

 Em particular, tal como refere o Programa de Iniciativa Comunitária 

INTERREG III B, a fragmentação do arquipélago em nove ilhas de diferentes 

dimensões e relativamente distantes entre si tem implicações perniciosas sobre o 

seu sistema educativo. Por um lado, torna-se dispendioso construir e manter uma 

rede escolar e de formação disseminada nas nove ilhas e, por outro, a prestação 

                                            
2
 Note-se que, já no subcapítulo anterior, a propósito da PEU, ficou implícito que a capacidade de 

dar resposta ao dinamismo e à hostilidade da envolvente requeria competências cognitivas e 

conhecimentos de gestão específicos, que variavam de gestor para gestor. 

3
 Não obstante, a idade e a tenure constituirão variáveis de controlo nas nossas análises 

estatísticas, 
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de serviços de ensino/formativos de qualidade é também problemática, dada a 

dificuldade em conseguir que profissionais qualificados se instalem nos Açores.  

 No que à formação universitária diz respeito, os habitantes locais vêem-se, 

na maior parte das vezes, confrontados com dois tipos de problemas diretamente 

derivados da sua dupla-insularidade: por um lado, a ausência de uma massa 

crítica de universitários potenciais limita o leque de cursos oferecidos no território 

insular pela Universidade dos Açores, obrigando os estudantes a prosseguirem os 

seus estudos em centros peninsulares; e, por outro lado, os estudantes do 

arquipélago defrontam-se com um custo adicional de mobilidade considerável, 

quer seja para se deslocarem das ilhas menores para as maiores, quer entre as 

ilhas e a península, isto porque, ao custo acrescido do transporte, há-que 

adicionar as despesas com o alojamento e a manutenção.  

Por conseguinte, atendendo às barreiras impostas pela insularidade e ao 

baixo nível de rendimento per capita dos Açores, em comparação com o todo 

nacional, como última hipótese do presente trabalho, temos: 

 H3: As PME’s tenderão a utilizar menos SCG e de forma menos frequente 

devido à baixa formação dos seus responsáveis, nas áreas do controlo de gestão. 
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CAPÍTULO III - DADOS E METODOLOGIA 
  

3.1 População e Método de Investigação
4
 

 
 O presente estudo incidiu sobre as PME’s açorianas que empregassem 

entre 10 a 250 trabalhadores, seguindo a Recomendação 2003/361/CE. A Informa 

D&B (empresa de processamento de dados) facultou-nos a base de dados 

composta pelas 668 empresas existentes nos Açores no ano de 2010. De 

seguida, contactamos via telefone cada uma das empresas, no sentido de 

obtermos o endereço eletrónico do responsável pelos SCG, para o qual seria 

enviado o nosso inquérito (e preenchido on-line). 

 O inquérito por questionário foi o método escolhido por várias razões. 

Primeiro, porque permite inquirir uma vasta população a um custo relativamente 

reduzido - comparativamente com a entrevista, por exemplo (Dillman, 2007; 

Salant e Dillman, 1994). Em segundo lugar, os questionários enviados por correio 

eletrónico colocam menos pressão sobre os inquiridos, dando-lhes tempo 

suficiente para refletirem e responderem às perguntas colocadas, sendo a 

confidencialidade totalmente assegurada (Dillman, 2007; Salant e Dillman, 1994). 

Todavia, os inquéritos também apresentam potenciais problemas, nomeadamente 

os relacionados com a sua possível baixa taxa de resposta, o enviesamento das 

amostras e interpretações diferentes da mesma questão por parte dos inquiridos, 

não havendo a garantia de que os dados recolhidos espelhem de forma fidedigna 

a realidade. (Davila e Foster, 2007). 

                                            
4
 A recolha dos dados por inquérito integra um projeto de investigação ainda maior, incluindo 

variáveis contingenciais adicionais, indicadores de performance e muitas mais informações. 
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 Uma vez recolhidos os questionários, e após novo contacto telefónico com 

alguns dos não-respondentes, estes revelaram que não tinham tido tempo para os 

preencher, que não fazia parte da política da empresa preencher questionários e 

que questões ligadas à incerteza da envolvente e à formação dos colaboradores 

eram assuntos sensíveis.  

 O alvo do inquérito recaiu, primeiramente, sobre o CFO/diretor financeiro, 

pois é este o responsável pela gestão dos riscos financeiros do negócio e pelo 

planeamento financeiro da empresa. Ainda que hierarquicamente se encontre 

numa posição abaixo do CEO/diretor geral, o CFO possui, por norma, plena 

autonomia para alocar ou não os recursos financeiros a um determinado projeto 

de conceção e implementação de SCG, sendo ao mesmo tempo, um agente de 

mudança no seio das organizações (Emsley, 2005; Emsley et al., 2006). No 

entanto, para algumas das PME’s, dada a sua reduzida dimensão, o cargo de 

CFO é inexistente, sendo o mesmo acumulado pelo respectivo gestor/proprietário. 

 Quanto ao seu conteúdo, o questionário foi desenvolvido de acordo com a 

literatura existente, tendo sido realizados, a priori, vários testes-piloto, que 

envolveram empresas e investigadores, com a finalidade de averiguar se o 

mesmo não levantava dúvidas e se era adequado e fácil de preencher pelos 

potenciais inquiridos. Tendo em conta o feedback obtido, diversas modificações 

foram introduzidas, tanto a nível da redação, como do layout do questionário, com 

vista a torná-lo mais friendly user e maximizar a taxa de resposta, pois, de acordo 

com Dillman (2007), uma das desvantagens do questionário por correio 

(eletrónico) reside na dificuldade em obter taxas de resposta razoáveis que 

permitam depois inferir estatisticamente a população. 
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 O questionário enviado às 668 PME’s açorianas conteve 44 perguntas, na 

sua grande maioria de resposta fechada, demorando entre 10 a 15 minutos a ser 

preenchido. A taxa de resposta foi de 9,13%. 

 Juntamente com o questionário, foi enviada uma carta personalizada a 

explicar as finalidades do estudo, sendo que, em caso de manifestação de 

interesse, as empresas poderiam solicitar a receção de um email contendo as 

conclusões do trabalho. Além disso, a confidencialidade era totalmente garantida 

e ainda havia a possibilidade de ganharem diversos prémios, caso respondessem 

ao questionário. 

 Os inquéritos foram enviados no dia 4 de Junho de 2012 e recolhidos no 

dia 10 de Julho de 2012 (passado mais de um mês depois), período durante o 

qual foi enviado um email a relembrar a importância que o preenchimento do 

inquérito possuía para o sucesso do presente trabalho científico. As respostas 

obtidas foram dadas maioritariamente pelos diretores gerais/administradores. 

 A Tabela 3 descreve a nossa população. De um total de 668 empresas, 

recolheram-se 61 respostas de inquérito, cuja média (mediana) foi de 32 (21), não 

diferindo significativamente do resto da população e, como tal, não indiciando 

possíveis enviesamentos. Em termos de setores de atividade, a predominância 

pertence às empresas ligadas ao comércio, construção civil e turismo.  
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Tabela 3. Descrição da população 

 
Painel A: População  

Número de PME’s alvo 668 

Número de inquéritos respondidos (9,13%) 61 

Painel B: Cargo dos Inquiridos  

Diretor geral / administrador 28 (46%) 

Diretor financeiro 14 (23%) 

Controller 8 (13%) 

Escriturário 6 (10%) 

Gestor de Recursos Humanos 3 (5%) 

Outros 2 (3%) 

Painel C: Setores de atividade  

Comércio 17 (28%) 

Construção civil 9 (15%) 

Hotelaria, restauração, animação e agências de viagens 9 (15%) 

Indústria transformadora 6 (10%) 

Telecomunicações e eletrónica 6 (10%) 

Pecuária, lacticínios e pescas 4 (7%) 

Aluguer de viaturas, reparações e transportes 3 (5%) 

Consultoria 2 (3%) 

Gestão urbana, ambiental e de portos 2 (3%) 

Armazenagem 1 (2%) 

Recolha de Lixo 1 (2%) 

Holding 1 (2%) 

Painel D: Estatística descritiva (n=61) vs população (N= 668)  

Variável 
Dimensão (n.º trab.) 

Média 
32 /29 

 

Desvio Padrão 
31 / 29 

 

Mediana 
21 / 18 

 

 

 

3.2 Modelo Empírico 

 A primeira etapa no processo de tratamento dos dados consistiu em 

identificar os SCG adotados pelas PME’s açorianas, a sua periodicidade, bem 

como os papéis por eles desempenhados, tendo como referência a tipologia de 

Simons (1994). 

 Para testar as nossas hipóteses de investigação, recorreu-se ao modelo de 

Tobit, uma vez que os nossos dados se encontravam censorados entre 0 e1: 

MCS_intensity = f(Emp, PEU_Din, PEU_Host, FormCEF, control variables) (1) 
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 De igual forma, no que à periodicidade diz respeito, optámos por cingir a 

nossa análise apenas em relação aos 4 SCG mais utilizados (de uma lista de 41), 

visto, por um lado, existirem SCG que praticamente não eram utilizados, não 

sendo, por conseguinte, de grande interesse para o nosso estudo determinar a 

quantidade de vezes com que os mesmos são utilizados e, por outro lado, existir 

nitidamente, tal como podemos observar no Anexo I, um fosso significativo entre 

os 4 SCG mais adotados e os restantes, em termos da percentagem de adoção. 

Para o efeito, e dado tratar-se se uma variável nominal, utilizou-se o chamado 

multinomial logit model (mlogit): 

MCS_extent = f(Emp, PEU_Din, PEU_Host, FormCEF, control variables) (2) 

 

3.2.1 Variáveis Dependentes 

 Na primeira equação, a variável MCS_intensity corresponde ao somatório 

dos SCG adotados nas PME’s. Quanto à equação 2, a variável MCS_extent 

indica a periodicidade com que os SCG são utilizados ao longo do ano, variando 

numa escala de Linkert que varia entre 1 e 7 (1, raramente usado; 2, anual; 3, 

semestral; 4, trimestral; 5, mensal; 6, semanal; e 7, diário). Esta última variável 

desdobra-se em outras quatro, que correspondem aos 4 SCG mais usados. 

Tabela 4. Variáveis Dependentes 
 

Variáveis Descrição Equação 

MCS_intensity Somatório dos SCG adotados pelas PME’s (1) 

MCS_extent 
-OrcOp_extent 
 
-ProjVendas_extent 
 
-ApCustos_extent 
 
-Organigrama_extent 

 
Número de vezes no ano em que o Orçamento 
Operacional é utilizado 
Número de vezes no ano em que o Projetor de 
Vendas é utilizado 
Número de vezes no ano em que o Sistema de 
Apuramento de Custos é utilizado 
Número de vezes no ano em que o 
Organigrama é utilizado 

(2) 
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3.2.2 Variáveis Independentes 

 Na variável dimensão, tal como noutros estudos que recorrem à 

abordagem multi-contingencial (Davila e Foster, 2007), utilizou-se como sua proxy 

o número de empregados efetivos (Emp) no final do ano de 2010. 

 Quanto à incerteza derivada do dinamismo da envolvente, solicitou-se aos 

inquiridos que indicassem, numa escala de Linkert de 1 (muito estável/poucas 

mudanças) a 7 (muito dinâmico/mudanças constantes), qual era o seu grau de 

incerteza percecionado em relação às envolventes económica, tecnológica, legal 

e política, bem como quanto à previsibilidade das ações desenvolvidas pelos 

concorrentes e dos gostos e preferências dos consumidores.  

 Ainda no âmbito da abordagem contingencial, tendo em vista a 

determinação da incerteza derivada da hostilidade dos competidores, foi 

solicitado aos inquiridos que indicassem, numa escala de Linkert de 1 

(insignificante) a 7 (extremamente significativa), a intensidade da concorrência ao 

nível dos preços, da diversidade de serviços e produtos oferecidos, no acesso aos 

recursos humanos e aos fornecedores5. 

 Por fim, para apurar o grau de formação do responsável pelos SCG, foi-

lhe solicitado que indicasse, com uma cruz, o seu nível de instrução, variando as 

alternativas desde o ensino primário até ao doutoramento, e distinguindo-se a 

formação nas áreas das ciências económicas e financeiras das restantes.  

 

 

                                            
5
 Em todas as questões, era também dada a hipótese de não resposta: “Não sabe/Não responde”. 

É igualmente possível, mediante autorização do orientador, aceder ao questionário realizado. Para 

tal, por favor contactar Miguel_medeiros1@hotmail.com 
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Tabela 5. Variáveis Independentes 

Variáveis Descrição Previsão 

Contingenciais/Institucionais   

Emp Número de empregados efetivos no final de 2010 + 

PEU_Din 
Avaliação qualitativa retirada de duas perguntas do 
inquérito sobre a estabilidade/instabilidade da envolvente 

+ 

PEU_Hostil 
Avaliação qualitativa retirada de uma pergunta do inquérito 
sobre intensidade da concorrência 

+ 

Formação_CEF 
Nível de instrução do CFO ou outro responsável pelo SCG 
nas áreas das Ciências Económicas e Financeiras 

+ 

Variáveis de Controlo    

C_Alheios Recurso a capitais alheios + 

Descent 
Média aritmética das respostas respeitantes à 
descentralização das tarefas e tomada de decisão 

+ 

Idade N.º de anos do responsável pelos SCG - 

Tenure N.º de anos que o responsável pelos SCG ocupa o cargo  - 

Grupo 
Variável dummy que assume o valor de 1 se a PME 
pertencer a um grupo económico ou ao Estado 

+ 

Est_LCustos 
Variável dummy que assume o valor de 1 se a PME adotar 
como estratégia a Liderança de Custos 

+ 

Est_Dif 
Variável dummy que assume o valor de 1 se a PME adotar 
como estratégia a Diferenciação de produtos/serviços 

- 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

4.1 Adoção, periodicidade e papéis dos SCG 

 Em primeiro lugar, o estudo começou por identificar quais eram os SCG 

implementados nas PME’s açorianas, a periodicidade com que eram utilizados e 

os papéis por eles desempenhados. 

 Os resultados, que constam do Anexo I, evidenciam que o Orçamento 

Operacional, o Projetor de Vendas, o Sistema de Apuramentos de Custos e o 

Organigrama são os SCG mais adotados nas PME’s açorianas. Uma vez 

implementados, esses mesmos SCG são utilizados numa base trimestral, 

trimestral, mensal e semestral, respetivamente.  

 Atendendo à tipologia de Simons (1994), tal como podemos observar pelo 

Anexo II, com exceção do Organigrama, visto como um Belief System (isto é, 

como um sistema de crenças adotado para definir, comunicar e reforçar a cultura 

organizacional, bem como a sua estrutura hierárquica) os restantes três SCG 

(Orçamento Operacional, Projetor de Vendas e Sistemas de Apuramentos de 

Custos) assumem o papel de Diagnostic System, ou seja, sistemas formais de 

recolha de feedback com vista ao controlo, deteção e correção de desvios no 

desempenho de uma organização. Note-se, todavia, que um mesmo SCG pode 

desempenhar mais do que um papel, não existindo, na maior parte das vezes, 

uma primazia absoluta de um papel sobre os restantes. 
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4.2 Abordagem Contingencial e Institucional 

 Identificados os SCG, a sua periodicidade e os papéis desempenhados, a 

etapa seguinte do presente trabalho consistiu em determinar o impacto que certas 

variáveis podiam ter na adoção e grau de utilização dos SCG. Para tal, recorreu-

se à análise multivariada, mas não sem antes efetuarmos uma análise factorial às 

diversas variáveis que integram as equações, em especial, as relacionadas com a 

PEU, com vista a determinar o seu alfa de cronbach. Todavia, a reduzida 

dimensão da amostra fez com que a análise factorial exploratória se mostrasse 

pouco potente e, por isso, os scores extraídos da mesma não foram utilizados nas 

regressões. Assim, na construção das variáveis utilizou-se a média aritmética das 

respostas aos itens que compõem cada factor.  

 

Análise Multivariada 

 No Anexo III são apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis 

MCS_intensity e MCS_extent, das variáveis contingenciais e da formação, bem 

como das variáveis de controlo. No Anexo IV são apresentadas as matrizes de 

correlações entre MCS_intensity e seus determinantes. 

 Tal como podemos observar, em média, a grande maioria das PME’s 

açorianas utiliza cerca de oito SCG, sendo o Sistema de Apuramento de Custos o 

usado com maior frequência (utilizado numa base quase mensal), 

comparativamente com o Orçamento Operacional (trimestral), Projetor de Vendas 

(trimestral) e Organigrama (semestral). Em média, empregam 33 trabalhadores. 

Em termos de PEU, a envolvente é percecionada como relativamente estável, e a 

intensidade da concorrência ligeiramente significativa. Apenas 40% dos 

responsáveis pelos SCG têm algum tipo de formação em CEF, sendo que a sua 
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média de idades ronda os 39 anos e o tempo que ocupam o cargo, 12 anos. Além 

disso, metade das empresas recorre a capitais alheios e a descentralização é 

diminuta. A nível da estratégia adotada, não existe, tal como prevê a literatura 

(Naranjo-Gil e Hartmann, 2009), uma separação nítida entre as duas tipologias de 

estratégias defendidas por Porter, tendendo, no entanto, as empresas a 

apostarem um pouco mais na diferenciação do produto. 

 Como podemos constatar pelo Anexo IV, os fatores que mais influenciam a 

adoção dos SCG são dois: a formação em CEF e a descentralização. Com um 

nível de significância mais reduzido, são também determinantes a dimensão, o 

dinamismo, a pertença a um grupo e a estratégia adotada (liderança de custos ou 

diferenciação). Variáveis como a intensidade da concorrência, o recurso a capitais 

alheios, a idade do CFO e o tempo que ocupa o cargo são pouco significativos. 

 Por conseguinte, a hipótese 1 – segunda a qual, a dimensão é uma das 

variáveis decisivas na adoção de SCG, pois reflete tanto a capacidade, como a 

necessidade da organização em fazê-lo - é suportada empiricamente, com um 

nível de significância de 5%. 

 Quanto ao grau de utilização/periodicidade, a análise centrou-se nos quatro 

SCG mais adotados pelas PME’s açorianas – Orçamento Operacional, Projetor de 

Vendas, Sistema de Apuramento de Custos e Organigrama. 

 Com a exceção do organigrama, não foram encontradas evidências de 

possíveis relações entre as variáveis independentes e a frequência com que ao 

longo do ano os restantes SCG (diagnostic control systems) eram utilizados. Mais: 

no caso do Organigrama, os resultados contrariam a literatura, na medida em que 

o financiamento por capitais alheios deveria estar, quanto muito, correlacionado 

positivamente (e não negativamente, como se sucedeu no nosso estudo) com o 
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grau de utilização desse mesmo SCG, uma vez que para o credor, é importante 

conhecer com regularidade a estrutura hierárquica da empresa, no sentido de 

saber a quem pedir responsabilidades em caso, por exemplo, de incumprimentos 

da dívida. Já o impacto da idade e do tempo do CFO no cargo estão em linha com 

a literatura, na medida em que, quanto maiores forem os primeiros, menor a 

periodicidade com que o Organigrama é objeto de alterações.  

 A partir dos outputs das regressões lineares obtidas através do SPSS para 

cada um dos quatro SCG mais adotados pelas PME´s dos Açores, foi-nos 

possível construir o seguinte quadro-resumo: 

 

Tabela 6. Determinantes dos 4 SCG mais adotados pelas PME’s açorianas 

Impacto Orçamento 
Operacional 

Projetor de Vendas Apuramento 
de Custos 

Organigrama 

Muito 
Significativo 

(1%) 

Dimensão (0,31) 
Formação (0,34) 

Est_LCustos (0,42) 
Formação (0,37) - 

Formação (0,50) 
Grupo (0,42) 

PEU_Din (0,36) 

Significativo 
(5%) 

Grupo (0,36) 
Idade (0,22) 

Dimensão (0,27) 
Descentra (0,27) 

Dimensão 
(0,21) - 

Hipóteses 
Confirmadas H1 e H3 H1 e H3 H1 H3 

 

 Como podemos observar, a dimensão é uma variável importante na 

decisão de adoção de SCG como o Orçamento Operacional, Projetor de Vendas 

e Sistemas de Apuramento de Custos, conjuntamente com outras variáveis 

explicativas (nestes três casos, H1 é confirmada. Por exemplo, em relação ao 

Orçamento, por cada trabalhador adicional contratado, a propensão das PME’s 

em adotar esse SCG é de aproximadamente 30%). À partida, as empresas que 

seguissem uma estratégia de liderança de custos, deveriam adotar os 

correspondentes sistemas de apuramento de custos. Todavia, em relação a esse 
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SCG, o único fator explicativo foi, precisamente, o fator dimensão. Foi também o 

único SCG em que a formação não revelou ter impacto, o que pode indiciar que 

empresas que adotam como estratégia a liderança de custos não possuem os 

devidos sistemas de custeio porque não dispõem de recursos humanos 

qualificados para o efeito. 

 Por sua vez, 42% das empresas que adotam como estratégia a liderança 

de custos utilizam de forma bastante significativa o Projetor de Vendas - usado 

para comparar e diagnosticar desvios entre o previsto e o realizado.  

 Também o facto de as empresas pertencerem a um grupo económico ou 

ao Estado determina a adoção de SCG – mais concretamente, do Orçamento 

Operacional (36%) e do Organigrama (42%) – o que não é surpreendente, visto 

que as empresas-mãe ou a Administração Central  preocupam-se em munirem-se 

de instrumentos que lhes permitam controlar e diagnosticar o desempenho das 

empresas nas quais detêm participações ou tutela, bem como definir claramente a 

forma como a estrutura organizacional se encontra hierarquizada e quem deve 

reportar a quem. 

 De igual forma, a descentralização influencia positivamente a adoção de 

SCG, em particular, no que respeita ao Projetor de Vendas, o que é expectável, 

na medida em que, quanto mais descentralizada for uma organização, maior a 

autoridade delegada aos gestores intermédios, mas também maior a 

responsabilidade destes para com os gestores de topo, levando as empresas a 

desenvolverem ferramentas de controlo de gestão nas quais se estabelecem 

metas a atingir e se apuram desvios, no caso de ocorrência dos mesmos. No 

caso em análise, uma aumento de 1% do grau de descentralização faz com que a 

propensão em adotar o Projetor de Vendas seja de 27%. 
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 Quanto à incerteza, os resultados evidenciam uma relação positiva entre 

PEU_Dinamismo e SCG, ou seja, quanto maior for a incerteza associada ao 

dinamismo da envolvente, maior é a necessidade sentida por parte das empresas 

em implementarem SCG, em particular, o Organigrama (36%), indo de encontro 

aos resultados obtidos por Chenhall e Morris (1995).  

Quanto à incerteza associada à intensidade da concorrência, a mesma não 

se revelou determinante na decisão de adoção dos quatro SCG sob análise, não 

se podendo inferir acerca do sentido da sua relação para com os SCG, e 

consequentemente, encontrar suporte empírico para H2b.  

 Para terminar, a nível das características individuais dos CFO’s, constata-

se que, quanto mais elevada é a sua idade, maior a sua propensão para a adoção 

do Orçamento Operacional (22%), o que provavelmente dever-se-á à sua maior 

experiência adquirida com o passar dos anos. Todavia, das três características 

individuais do CFO, o destaque vai para a formação. Com efeito, o facto de o 

CFO ter ou não o mínimo de formação em Ciências Económicas e Financeiras é 

fundamental na decisão entre adotar ou não determinado SCG, nomeadamente, o 

Orçamento Operacional (34%), Projetor de Vendas (37%) e Organigrama (50%), 

estando em linha com as conclusões obtidas noutros estudos empíricos que 

recorrem à Upper Echelon Theory (Veja-se Naranjo-Gil e Hartmann, 2009).   

 

Análise de Clusters 

 A análise de Clusters justifica-se no presente trabalho na medida em que, 

tal como foi mencionado na parte introdutória, as PME’s constituem uma realidade 

bastante heterogénea, podendo a sua dimensão variar entre um mínimo de 10 

colaboradores até um máximo de 250, o que traduz um intervalo bastante amplo. 
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 Segundo Marôco (2011), a análise de Clusters, ou de grupos, mais não é 

do que uma técnica exploratória de análise multivariada que permite agrupar 

sujeitos ou variáveis em grupos homogéneos relativamente a uma ou mais 

características comuns. Como medida de semelhança/proximidade, utilizámos a 

distância euclidiana, que mede o cumprimento do segmento de reta que une duas 

observações num espaço p-dimensional (Johnson e Wichern, 2002). A técnica de 

análise utilizada foi o Agrupamento Hierárquico, tendo por base a variável número 

de empregados e a metodologia do Ward Linkage. Segundo Anderberg (1973), de 

acordo com o referido método, os Clusters são formados de modo a minimizar a 

soma dos quadrados dos erros (ou soma de quadrados dentro dos Clusters, em 

analogia com a soma dos quadrados dos erros ou dentro das amostras da 

ANOVA). Em cada um dos passos do algoritmo, os Clusters retidos são aqueles, 

de todos os possíveis, com a menor soma do quadrado dos erros. 

 Com base no dendrograma e nas regressões obtidas a partir do SPSS, foi-

nos possível destrinçar, com um grau de separação razoável, dois Clusters 

distintos: o primeiro (C1), composto por 33 empresas; e, o segundo (C2), 

composto por 28 empresas. Ambos os grupos partilham características comuns 

ou estatisticamente pouco dissemelhantes. Todavia, apresentam também 

diferenças muito significativas, tanto a nível de variáveis dependentes, como 

independentes. 
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    Tabela 7. Análise de Clusters 

Diferenças Semelhanças 

Variáveis C1 C2 Variáveis C1 C2 

Orçamento Operacional 0,09 0,89 OrçamentoOp_extent 3,00 3,78 

Projetor de Vendas 0,12 0,71 ProjVendas_extent 4,75 4,18 

Sistema Apuramento de Custos 0,18 0,75 ApCustos_extent 4,00 4,84 

Organigrama 0,09 0,86 Organigrama_extent 1,50 2,73 

MCS_intensity 2,33 15,11 Capitais_Alheios 0,42 0,61 

Empregados 24,94 43,04 Descentralização 2,43 3,24 

PEU_Dinamismo 3,40 4,20 Idade 37,52 40,89 

Formação_CEF 0,18 0,57 Tenure 13,16 10,64 

Grupo 0,09 0,40 PEU_Hostilidade 4,00 4,60 

Estratégia_Diferenciação 4,82 5,69 Est_LiderançaCustos 4,70 5,37 

  

 Em média, o Cluster 1 emprega 25 trabalhadores, enquanto o Cluster 2, 

43. É notória a diferença não só no total de SCG adotados pelos dois grupos 

(apenas 2 em C1 e 15 em C2), como também a nível dos quatro SCG mais 

adotados pelas PME’s, quando analisados individualmente. No entanto, em 

termos da periodicidade com que são utilizados, os dois grupos pouco diferem, 

sendo muito ligeira a superioridade do grau de utilização dos SCG por parte de 

C2, comparativamente com C1. 

 Em relação à incerteza associada ao dinamismo da envolvente, enquanto 

C1 perceciona a sua envolvente como estável e adota poucos SCG, C2 

considera-a mais dinâmica e utiliza uma maior quantidade de SCG, corroborando 

as conclusões de estudos anteriores como, por exemplo, Chenhall e Morris 

(1995).  

O mesmo é válido para a incerteza respeitante à intensidade da 

concorrência, apesar das diferenças serem menos significativas. Contudo, a tese 

defendida por Imoisili (1985) e Khandwalla (1972), de que quanto maior é a 

hostilidade da concorrência, maior a adoção de SCG, encontra algum suporte 

empírico no presente trabalho, à semelhança da hipótese H2b. 



 

34 

 

 Da mesma forma, constata-se que o facto de a empresa ser financiada por 

capitais alheios ou ser mais descentralizada não é determinante sobre a 

quantidade de SCG adotados, ao contrário, por exemplo, da sua pertença ou não 

a um grupo empresarial ou ao Estado. Em particular, no que diz respeito ao 

recurso a capitais alheios, tal como havia apontado Lourenço (2011), num estudo 

similar ao nosso, só que tendo por objeto as start-ups, os resultados não vão de 

encontro à literatura, uma vez que, tal como cita a autora, se a empresa está mais 

endividada, necessita de instrumentos que evidenciem a viabilidade do negócio e 

facilitem a negociação com os credores (Davila e Foster, 2007). Na mesma linha, 

argumenta ainda a autora, as empresas mais endividadas também deveriam 

requerer mais informação para poderem tomar decisões mais acertadas e 

melhorar ou inverter o seu desempenho. Contudo, é de realçar que mais 

importante do que a quantidade de SCG adotados é sua qualidade/utilidade para 

os gestores, sendo que, numa situação de forte constrangimento financeiro, os 

poucos recursos disponíveis serão, muito provavelmente, canalizados para solver 

compromissos mais imediatos e não propriamente para investir na conceção e 

implementação de novos SCG, cujos benefícios podem só ocorrer no médio e 

longo prazo. Além disso, e tendo presente os ensinamentos de Modigliani e Miller, 

nem sempre o financiamento do ativo com recurso a capitais alheios é visto como 

uma mau presságio, na medida em que, tudo o resto constante, uma empresa 

endividada vale mais do que outra não endividada, pois o recurso à dívida gera 

poupança em impostos. Já a pertença a um grupo - empresarial ou Estatal - 

influencia positivamente a adoção de SCG, o que se compreende, não só por 

razões de controlo e diagnóstico da empresa-mãe em relação à filha (ou do 

Estado em relação às empresas com capitais públicos), mas também como uma 
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forma de reforçar e partilhar a cultura organizacional, sobretudo quando estamos 

diante de empresas multinacionais (Chenhall, 2003).  

 Quanto ao impacto da estratégia adotada nos SCG, os resultados são 

inconclusivos (à semelhança do que já havia acontecido na análise multivariada 

global). Por um lado, a literatura reconhece que é difícil separar nitidamente as 

empresas que só seguem uma estratégia de diferenciação das que apenas 

seguem uma estratégia de liderança de custos, uma vez que, na maior parte dos 

casos, o que acontece é uma combinação das duas, ou seja, oferecer aos 

clientes produtos de alta qualidade produzidos ao mais baixo custo possível 

(Naranjo-Gil e Hartmann, 2009). Por outro lado, a questão que se coloca, uma vez 

mais, não está tanto na quantidade de SCG adotados, mas sim na tipologia por 

eles assumida. Por exemplo, empresas com estratégias de liderança de custos 

adotam sistemas mais centralizados, especializados e formalizados, bem como 

mecanismos de coordenação simples e orientados para a resolução de potenciais 

problemas/desvios que possam surgir. Já as empresas que seguem estratégias 

de diferenciação caracterizam-se por implementarem procedimentos mais 

descentralizados, flexíveis, orientados para o futuro, e capazes de gerir a 

informação em excesso (Chenhall, 2003). 

 Para terminar, no que às características individuais dos responsáveis pela 

adoção dos SCG diz respeito, em particular, as do CFO, os nossos resultados 

estão em linha com algumas das conclusões obtidas por Naranjo-Gil e Hartmann 

(2009), cujo estudo teve por objeto os centros hospitalares em Espanha. À 

partida, quanto maior fosse a idade do CFO, maior seria a sua resistência em 

implementar novos SCG (Wiersema e Bantel, 1992). Todavia, no nosso estudo, 

não foi possível corroborar tal afirmação. De igual modo, seria expectável que, 
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quanto mais tempo o CFO permanecesse no cargo, menor seria a sua 

predisposição em adotar novos SCG, uma vez que à medida que os anos 

passam, o CFO tende a consolidar as suas redes sociais e rotinas de trabalho, 

não querendo pô-las em risco, mesmo se tiver a convicção de que a inovação e a 

mudança serão benéficas para os interesses da organização como um todo 

(Wiersema e Bantel, 1992; Finkelstein e Hambrick, 1996; Young et al., 2001). 

Contudo, tal tese também não nos foi possível corroborar em relação às PME’s 

açorianas. Por fim, no que respeita à variável formação, e à semelhança de 

Naranjo-Gil e Hartmann (2009), a mesma revelou-se determinante na adoção de 

SCG. Repare-se que, no Cluster 1, composto por 33 empresas e adotando em 

média 2 SCG, apenas 6 CFO’s (menos de 20%) possuem algum tipo de formação 

em CEF, ao passo que, no Cluster 2, composto por 28 empresas e adotando em 

média 15 SCG, 3 em cada 5 CFO’s (quase 60%) possuem formação em CEF, o 

que indicia, uma vez mais, que pelo menos um mínimo de formação nas áreas do 

controlo de gestão é de facto um fator determinante na conceção e 

implementação de ferramentas de controlo de gestão nas PME´s dos Açores. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E PISTAS DE 

INVESTIGAÇÃO FUTURA 

 O presente trabalho empírico teve por finalidade identificar os antecedentes 

dos SCG e os fatores explicativos do seu grau de utilização nas PME’s açorianas. 

Com base em dados recolhidos através de um questionário on-line, o 

estudo começou por identificar os SCG mais adotados, a sua periodicidade e os 

principais papéis desempenhados. Concluiu-se que o fator dimensão (expresso 

pelo número de empregados) era um dos factores decisivos na implementação ou 

não de um determinado SCG, existindo mais fatores a ter em conta, e que vão 

para além do simples trade-off racional entre custos e benefícios. 

 A literatura é unânime ao afirmar que o estudo dos antecedentes dos SCG 

é fundamental, pois quanto mais ajustados estiverem os SCG às características 

contingenciais de uma organização, tanto melhor o seu desempenho (por 

exemplo, Covaleski et al., 2003). Todavia, não menos importante é que existam 

recursos humanos, em particular CFO’s, com formação adequada em CG, 

capazes de tomarem a iniciativa de conceberem e implementarem SCG. A 

identificação dos SCG que melhor se "encaixam" numa determinada empresa 

constitui um processo relativamente lento e que envolve uma espécie de 

aprendizagem por "tentativa e erro", em particular, nas PME’s (King et al, 2011). 

 No caso dos Açores, em resultado da escassez de oferta formativa em CG, 

por um lado, e dos custos adicionais incorridos com a deslocação e manutenção 

em centros de ensino do Continente, por outro, faz com que empresas que 

reúnam todas as condições (contingenciais) para implementarem certos SCG não 

o façam porque não dispõem de capital humano qualificado para o efeito e, 
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consequentemente, apresentem desempenhos abaixo do seu potencial. O caso 

mais flagrante detetado pelo nosso estudo foi o de empresas que afirmavam 

prosseguir uma estratégia orientada para a liderança de custos não adotarem, 

paradoxalmente, sistemas adequados de apuramento desses mesmos custos, em 

resultado da falta de formação dos seus colaboradores em CG. Em relação ao 

impacto da incerteza, os resultados revelaram-se inconclusivos, muito por força 

dos efeitos antagónicos derivados, por um lado, da globalização, que proporciona 

maior dinamismo e concorrência na envolvente das empresas, mas, por outro, da 

dupla insularidade, ou seja, do factor distância que protege as empresas locais, 

tornando a envolvente mais estável e menos competitiva, propensa à formação de 

monopólios, sejam eles naturais ou estatais. 

 Os resultados do presente estudo têm implicações teóricas e práticas a 

diversos níveis. A nível teórico: corrobora muitas das conclusões de estudos 

anteriores; tem como ponto de partida a teoria contingencial, mas complementa-a 

com a institucional e contribui para a crescente literatura sobre o papel cada vez 

mais ativo desempenhado pelo CFO, enquanto agente de mudança no seio de 

uma organização; simultaneamente, contraria o enviesamento da literatura para o 

estudo das grandes empresas, centrando-se nas PME’s, que compõem 99,9% do 

tecido empresarial dos Açores; ao mesmo tempo, o estudo desenvolve-se em 

contextos diferentes do anglo-saxónico e escandinavo, onde se situa grande parte 

da literatura, estendendo-a a cenários nunca antes explorados e que gozam de 

particularidades únicas, como é o caso dos Açores e restantes regiões 

ultraperiféricas da Europa. Quanto às suas implicações práticas, o presente 

estudo alerta os empresários para a necessidade em identificarem corretamente 

os fatores contingenciais da sua empresa e em munirem-se de capital humano 
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com formação adequada em CG, capaz de conceber e implementar SCG que 

melhorem o desempenho - financeiro e não financeiro - da organização, criando 

uma autêntica fonte de vantagem competitiva para a empresa. De igual forma, o 

nosso estudo ao proceder ao “mapeamento” dos Açores ao nível dos SCG 

adotados, facilita a deteção de oportunidades e de ameaças para as empresas 

que prestam serviços de consultoria e de formação nestas áreas. Adicionalmente, 

o presente trabalho constitui também uma fonte de informação muito útil na 

tomada de decisão por parte dos decisores políticos, aos mais diversos níveis 

(locais, regionais, nacionais e europeus), que deverão apostar claramente no 

sentido de uma maior formação dos profissionais (atuais e potencias) em CG 

sempre que desejem aumentar a competitividade e a convergência das regiões 

ultraperiféricas. Finalmente, o nosso trabalho surge também como resposta ao 

repto lançado pela Comunidade Europeia (materializado no PIC – Espaço de 

Cooperação da Macaronésia), o qual «detetava uma falta de adaptação da 

investigação realizada às necessidades reais da sociedade e do tecido produtivo 

da região revelador de atrasos estruturais das “massas críticas”»   

 Para além das limitações associadas ao método de inquérito por correio 

eletrónico (já enunciadas no capítulo III), os resultados devem ser interpretados 

com cautela, sendo pouco prudente elaborar grandes generalizações, devido ao 

escasso número de respostas obtidas. Existem hipóteses que apenas são 

confirmadas ou rejeitadas em relação a um determinado SCG, não sendo, por 

isso, extensível aos restantes. Além disso, em muitos casos, apenas se pode 

inferir sobre a (cor)relação entre as variáveis, não se podendo, por conseguinte, 

concluir se as hipóteses são ou não de facto confirmadas. De igual forma, nunca 

é demais lembrar que os resultados obtidos se encontram limitados à realidade do 
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tecido empresarial açoriano, que como vimos apresenta características muito 

particulares.  

 Para terminar, como pistas de investigação futuras, as mesmas podem 

passar pela inclusão de outros fatores explicativos, para além dos contingenciais 

e institucionais, como, por exemplo, a performance histórica (Naranjo-Gil e 

Hartmann, 2009). De igual modo, poder-se-ia alargar também o estudo a outro 

tipo de empresas/organizações, como as ONG’s e entidades públicas do Estado, 

nas quais a disseminação de SCG tende a ser ainda mais lenta e fragmentada, 

em comparação com as empresas do setor privado (Ter Bogt e Van Helden, 

2000; Cavalluzzo e Ittner, 2003; Lapsley e Wright, 2004). Outra pista seria replicar 

o mesmo estudo em PME’s de outras regiões ultraperiféricas, como a Madeira, as 

Canárias ou os DOM, visto que à Comunidade Europeia interessa que estas 

regiões se desenvolvam e convirjam para a média da UE, tendo em conta os 

princípios da subsidiariedade. Com base nos dados recolhidos e tratados, poder-

se-ia, igualmente, selecionar aleatoriamente uma empresa do Cluster 1 e outra do 

Cluster 2, e desenvolver um estudo de caso em ambas, o que eventualmente 

contribuiria para aumentar significativamente a qualidade dos nossos resultados. 

Em próximos estudos poder-se-ia também dividir a priori as PME’s entre 

pequenas e médias, e verificar se existiam diferenças consideráveis entre os dois 

grupos. De igual forma, como os SCG não são todos iguais, existindo SCG mais 

simples (como a missão, visão, organigrama, orçamento, projetor de vendas) e 

outros bem mais complexos (como ABC, JIT, TQM, BSC), seria interessante 

replicar o mesmo estudo, só que separando, a priori, os SCG entre mais 

tradicionais e mais inovadores/avançados. 
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Anexos 

Anexo I – Adoção e periodicidade dos Sistemas de Controlo de Gestão 

Sistemas de Controlo de Gestão 
% de adoção Periodicidade 7 

Mean Std Mean Std 

1. Cash-Flow previsional 0,213 0,413 3,64 2,06 

2. Orçamento operacional 0,459 0,502 3,69 1,41 

3. Planeamento financeiro (orçamento de investimento) 0,279 0,452 3,33 1,68 

4. Projeção das vendas 0,393 0,493 4,29 1,42 

5. Sistema de apuramento de custos 0,443 0,501 4,64 1,04 

6. Análise do custo-volume-lucro (ponto crítico e MS) 0,279 0,452 4,25 0,86 

7. Balanced Scorecard 0,148 0,358 4,67 1,12 

8. Preços de transferência internos 0,098 0,300 3,67 2,34 

9. Centros de responsabilidade 0,279 0,452 4,47 1,91 

10. Sistemas de benchmarking 0,066 0,250 4,67 2,52 

11. Procedimentos para aprovação de investimentos 0,230 0,424 3,38 1,89 

12. Procedimentos para aprovação de despesas operac. 0,295 0,460 4,88 2,23 

13. Análise da performance financeira face às metas 0,230 0,424 4,46 1,45 

14. Análise do custo de aquisição por cliente 0,131 0,340 3,57 1,90 

15. Análise da rentabilidade por cliente 0,180 0,388 4,27 1,62 

16. Análise da rentabilidade por produto 0,344 0,479 4,37 1,38 

17. Core values (valores da empresa) 0,066 0,250 4,00 2,45 

18. Missão 0,246 0,434 2,93 2,43 

19. Organigrama da organização 0,443 0,501 2,63 1,91 

20. Códigos de conduta 0,213 0,413 3,58 2,47 

21. Descrições por escrito das tarefas 0,328 0,473 3,50 2,33 

22. Programa de integração para novos trabalhadores 0,197 0,401 2,91 2,21 

23. Newsletter (Boletim) interna da empresa 0,082 0,277 4,20 1,30 

24. Objetivos de performance para gestores por escrito 0,098 0,300 2,67 1,21 

25. Relatórios avaliação de desempenho colaboradores 0,230 0,424 3,54 1,81 

26. Sistemas de remuneração indexados à performance 0,180 0,388 2,78 1,09 

27. Definição milestones estratégicos (não financeiros) 0,049 0,218 1,67 0,58 

28. Plano de desenvolvimento de clientes/mercados 0,115 0,321 3,83 1,83 

29. Plano de desenvolvimento de carreiras 0,049 0,218 2,00 0,00 

30. Objetivos de vendas para os vendedores 0,262 0,444 3,71 1,86 

31. Estudos de mercado 0,098 0,300 3,17 1,83 

32. Sistema de remuneração para a área comercial 0,066 0,250 3,75 1,50 

33. Políticas recrutamento/despedimento área comercial 0,016 0,128 2,00 - 

34. Relatórios das vendas em aberto / por satisfazer 0,115 0,321 4,83 1,47 

35. Feedback da satisfação do cliente 0,295 0,460 4,65 2,12 

36. Manual do processo das vendas 0,131 0,340 3,00 1,91 

37. Programa de formação para a área comercial 0,098 0,300 2,50 0,55 

38. Políticas de Marketing 0,197 0,401 4,60 1,35 

39. Sistema de gestão das relações com clientes (CRM) 0,148 0,358 5,11 2,26 

40. Sistemas de gestão de parcerias 0,131 0,340 3,57 2,15 

41. Sistemas de desenvolvimento de novos produtos 0,049 0,218 3,64 2,06 

42. Nenhum dos sistemas acima apresentados 0,230 0,424 - - 

                                            
7
 A nível da periodicidade: 1- Raramente usado; 2 – Anual; 3 – Semestral; 4 – Trimestral; 

 5 – Mensal; 6- Semanal; 7 – Diário. 
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Anexo II – Papéis desempenhados pelos Sistemas de Controlo de Gestão 

Sistemas de Controlo de Gestão 

Beliefs 
systems 

Boundary 
systems 

Diagnostic 
control 

systems 

Interactive 
control 

systems 

Mean Std  Mean Std  Mean Std Mean Std 

1. Cash Flow previsional 0,082 0,274 0,049 0,216 0,115 0,319 0,049 0,216 

2. Orçamento operacional 0,213 0,410 0,213 0,410 0,246 0,431 0,098 0,298 

3. Planeamento financeiro  0,164 0,370 0,131 0,338 0,164 0,370 0,115 0,319 

4. Projeção das vendas 0,213 0,410 0,098 0,298 0,262 0,440 0,082 0,274 

5. Sistema apuramento de custos 0,180 0,384 0,197 0,398 0,213 0,410 0,066 0,248 

6. Análise do custo-volume-lucro  0,098 0,298 0,098 0,298 0,082 0,274 0,066 0,248 

7. Balanced Scorecard 0,098 0,298 0,049 0,216 0,098 0,298 0,066 0,248 

8. Preços de transferência internos 0,016 0,127 0,016 0,127 0,016 0,127 0,016 0,127 

9. Centros de responsabilidade 0,148 0,355 0,115 0,319 0,164 0,370 0,033 0,178 

10. Sistemas de benchmarking 0,000 0,000 0,016 0,127 0,016 0,127 0,033 0,178 

11. Procedimentos aprovação inv. 0,066 0,248 0,098 0,298 0,033 0,178 0,016 0,127 

12. Procedimentos ap. despesas 0,066 0,248 0,098 0,298 0,033 0,178 0,033 0,178 

13. Análise performance financeira  0,115 0,319 0,082 0,274 0,148 0,355 0,066 0,248 

14. Análise do custo de aquisição 0,049 0,216 0,066 0,248 0,049 0,216 0,016 0,127 

15. Análise rentabilidade por cliente 0,098 0,298 0,049 0,216 0,115 0,319 0,066 0,248 

16. Análise rentabilidade por produto 0,148 0,355 0,082 0,274 0,131 0,338 0,066 0,248 

17. Core values (valores da empresa) 0,016 0,127 0,016 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000 

18. Missão 0,115 0,319 0,098 0,298 0,016 0,127 0,082 0,274 

19. Organigrama da organização 0,131 0,338 0,115 0,319 0,066 0,248 0,000 0,000 

20. Códigos de conduta 0,066 0,248 0,082 0,274 0,000 0,000 0,000 0,000 

21. Descrições por escrito das tarefas 0,066 0,248 0,115 0,319 0,033 0,178 0,000 0,000 

22. Programa integração novos trab. 0,049 0,216 0,049 0,216 0,016 0,127 0,033 0,178 

23. Newsletter interna da empresa 0,016 0,127 0,016 0,127 0,016 0,127 0,000 0,000 

24. Objetivos performance por escrito 0,049 0,216 0,016 0,127 0,000 0,000 0,016 0,127 

25. Relatórios avaliação desempenho  0,082 0,274 0,066 0,248 0,049 0,216 0,033 0,178 

26. S. rem. indexados à performance 0,033 0,178 0,033 0,178 0,016 0,127 0,033 0,178 

27. Definição milestones estratégicos  0,049 0,216 0,033 0,178 0,000 0,000 0,033 0,178 

28. Plano de clientes/mercados 0,049 0,216 0,033 0,178 0,033 0,178 0,049 0,216 

29. Plano desenvolvimento carreiras 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 0,127 0,000 0,000 

30. Objetivos de vendas  0,066 0,248 0,082 0,274 0,115 0,319 0,066 0,248 

31. Estudos de mercado 0,098 0,298 0,049 0,216 0,066 0,248 0,082 0,274 

32. S. rem. para a área comercial 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 0,127 0,016 0,127 

33. Políticas de recrutamento  0,016 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 0,127 

34. Relatórios das vendas em aberto  0,016 0,127 0,033 0,178 0,033 0,178 0,000 0,000 

35. Feedback da satisfação do cliente 0,098 0,298 0,098 0,298 0,098 0,298 0,082 0,274 

36. Manual do processo das vendas 0,000 0,000 0,016 0,127 0,016 0,127 0,033 0,178 

37. Programa de formação  0,049 0,216 0,016 0,127 0,033 0,178 0,033 0,178 

38. Políticas de Marketing 0,098 0,298 0,033 0,178 0,049 0,216 0,115 0,319 

39. Sistema CRM  0,016 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0,178 

40. Sistemas de gestão de parcerias 0,049 0,216 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 0,216 

41. Sistemas desenv. novos produtos 0,016 0,127 0,016 0,127 0,016 0,127 0,033 0,178 

42. Nenhum sistemas apresentados 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Anexo III - Estatística Descritiva Variáveis Dependentes e Independentes 

Variável Média Desvio-padrão 

MCS_intensity 8,2 7,6 

OrçamentoOperacional_extent 3,7 1,4 

ProjetorVendas_extent 4,3 1,4 

ApuramentoCustos_extent 4,6 1 

Organigrama_extent 2,6 1,9 

Empregados 33,3 33,4 

PEU_Dinamismo 3,7 1,2 

PEU_Hostilidade 4,2 1,3 

Formação_CEF ,4 ,5 

Capitais_Alheios ,5 ,5 

Descentralização 2,8 1,6 

Grupo ,2 ,4 

Idade 39,1 10,4 

Tenure 12 9,7 

Est_LiderançaCustos 5 1,4 

Est_Diferenciação 5,2 1,3 

 

 

Anexo IV - Matriz correlações entre MCS_intensity e seus determinantes 

  Tau_b Kendall Rho de Spearman 

  
Coeficiente de 

Correlação 
P_value 

Coeficiente de 
Correlação 

P_value 

Empregados ,199
*
 ,031 ,285

*
 ,026 

PEU_Dinamismo ,243
*
 ,023 ,325

*
 ,026 

PEU_Hostilidade ,192 ,086 ,268 ,078 

Formação_CEF ,338
**
 ,002 ,397

**
 ,002 

C_Alheios ,114 ,302 ,133 ,306 

Descent ,332
**
 ,002 ,412

**
 ,005 

Grupo ,302
*
 ,024 ,352

*
 ,022 

Idade ,082 ,372 ,122 ,350 

Tenure -,135 ,150 -,217 ,098 

Est_LCustos ,241
*
 ,030 ,316

*
 ,033 

Est_Dif ,259
*
 ,018 ,341

*
 ,020 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Anexo V: Output regressão linear sobre MCS_intensity 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,681 ,463 ,227 6,100 1,951 

 

 

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 802,699 11 72,973 1,961 ,079 

Residual 930,111 25 37,204   

Total 1732,811 36    

 

 

Coefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -14,079 7,942  -1,773 ,088 

Empregados -,011 ,041 -,048 -,260 ,797 

PEU_Din ,583 1,527 ,095 ,382 ,706 

PEU_Hostil ,316 1,240 ,063 ,255 ,801 

Formação_CEF 3,038 2,757 ,221 1,102 ,281 

C_Alheios 1,200 2,602 ,075 ,461 ,649 

Descent ,825 ,789 ,186 1,046 ,305 

Grupo 4,073 3,496 ,245 1,165 ,255 

Idade ,143 ,120 ,221 1,193 ,244 

Tenure -,133 ,130 -,200 -1,020 ,318 

Est_LCustos ,388 1,034 ,075 ,375 ,711 

Est_Dif 1,387 1,036 ,260 1,338 ,193 

 

Residuals Statistics 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,35 19,87 8,24 4,722 37 

Residual -11,218 13,926 ,000 5,083 37 

Std. Predicted Value -1,820 2,462 ,000 1,000 37 

Std. Residual -1,839 2,283 ,000 ,833 37 

 


