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RESUMO 

Este estudo objetiva analisar como ocorre a interação dos Sistemas de Controle Gerencial com 

a estratégia e o desempenho organizacional em empresa familiar sob a ótica da Teoria 

Contingencial. A pesquisa classifica-se como descritiva com abordagem qualitativa, 

operacionalizada pelo procedimento de estudo de caso. Os dados foram coletados por meio de 

entrevistas semiestruturadas, documentos e observações. Evidências da investigação mostram 

que a estratégia com orientação empreendedora, é caracterizada pela estratégia de diferenciação 

(gestão de marcas) e inovação de produto (criação e desenvolvimento de novos produtos). Nos 

sistemas de controle gerencial, os resultados indicam o uso das quatro alavancas de Simons 

(1995), sistemas de crenças, sistema de limites, controles diagnósticos e controles interativos. 

No desempenho organizacional, constatou-se maior ênfase do uso dos indicadores financeiros 

para avaliação e implementação das estratégias. Conclui-se que a influência da família na gestão 

familiar é caracterizada pelo trabalho conjunto (pai e filhos) na interação entre os sistemas de 

controle gerencial, a estratégia e o desempenho organizacional. Neste estudo, se apresentam 

evidências de que os valores familiares intensificam o uso dos sistemas de crenças e dos 

controles interativos, para adaptar-se às mudanças e dinâmicas do ambiente organizacional.  
 

Palavras-chave: Sistemas de Controle Gerencial; Estratégia; Desempenho Organizacional; 

Empresa Familiar.  

 

Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

1 INTRODUÇÃO 

As empresas familiares geralmente são vistas como avessas ao risco, conservadoras e 

estagnadas (Kammerlander & Essen, 2017). Entretanto, muitas empresas de propriedade 

familiar estão entre as mais inovadoras do mundo (Family Capital, 2017). Evidências de estudos 

anteriores sugerem que o envolvimento da gestão familiar contribui para melhorar o efeito da 

inovação no desempenho a longo prazo (Kowalewski, Talavera & Stetsyuk, 2010; Craig, 
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Dibrell & Garret, 2014; Nóbrega & Hoffmann, 2014; Diéguez-Soto, Manzaneque & Rojo-

Ramirez, 2016). 

A relação entre a influência da família e estratégia sugere que a gestão familiar está 

associada positivamente com o uso de controles estratégicos; por sua vez, o uso desses controles 

está positivamente relacionado com metas estratégicas de longo prazo (Hsu & Chang, 2011). 

Estudo recente (Duran, Kammerlander, Essen & Zellweger, 2016) revelou que o investimento 

em inovação nas empresas familiares não é superior na comparação com as empresas não 

familiares, no entanto, mostraram-se mais eficientes nos processos. Ou seja, para cada dólar 

investido em pesquisa e Desenvolvimento (P&D) obtêm produção mais inovadora, mensurado 

pelo número de patentes, quantidade e receita gerada por novos produtos.  

Contudo, a estratégia de atuar de modo diferenciado e pela inovação impõe desafios à 

gestão familiar, os quais podem ter implicações no uso dos Sistemas de Controle Gerencial 

(SCG) em função de que um dos meios de a empresa sobreviver em ambientes complexos e 

incertos é compreender o papel de tais sistemas para criar vantagem competitiva (Simons, 1995; 

Widener, 2007).  

Os controles gerenciais auxiliam a monitorar as incertezas estratégicas e a cumprir com 

os propósitos de eficiência e eficácia organizacional (SIMONS, 1995). Neste sentido, Simons 

(1995) desenvolveu o modelo Levers of Control (LOC), com quatro alavancas de controles, que 

podem influenciar o comportamento dos gestores de uma empresa: crenças, limites, diagnóstico 

e interativo. Na busca por uma compreensão de como os SCG contribuem para a melhoria do 

desempenho aliando-se à estratégia, utiliza-se entre outras teorias, a Teoria da Contingência 

(Chenhall, 2003). Assim, entende-se que os SCG assumem uma posição de interagir com a 

implementação da estratégia para atingir o desempenho. Estudos utilizaram a Teoria da 

Contingência para explicar relações entre estratégia e desempenho em empresas familiares 

(Lindow, Stubner & Wulf, 2010; Lindow, 2013; Acquaah, 2013). Lindow et al. (2010) 

observaram que o ajuste entre a estratégia e a estrutura é predominantemente obtido pelos 

defensores e que empresas familiares potencialmente retém suas estruturas centralizadas, 

contudo a medida que crescem ocorre um desajuste estratégico (DONALDSON, 2001). 

Nesta ótica, o problema que se apresenta para esta pesquisa é: Como ocorre a interação 

dos Sistemas de Controle Gerencial com a estratégia e o desempenho organizacional em 

empresa familiar sob a ótica da Teoria Contingencial? Desta forma, o objetivo desta pesquisa é 

analisar como ocorre a interação dos Sistemas de Controle Gerencial com a estratégia e o 

desempenho organizacional em empresa familiar sob a ótica da Teoria Contingencial.  

No Brasil, estudos analisaram a relação dos SCG, indicando afinidade da teoria e da 

prática com os atributos de controle gerencial em diferentes contextos de organizações (Diehl, 

2006; Oyadomari, 2008; Junqueira, 2010; Alves, 2010; Isidoro, 2012; Lavarda & Pereira, 2013; 

Oyadomari, Pedrique, Bido, & Rezende, 2014; Beuren, Santana & Theis, 2014; Beuren & Oro, 

2014; Cruz, Frezatti & Bido, 2015; Canan, Martins & Oda, 2016; Pletsch & Lavarda, 2016).  

Pretende-se com os resultados deste estudo, contribuir para a literatura de empresa 

familiar, pela análise abrangente do framework LOC (Simons, 1995). Também por examinar 

conceitos do SCG com a percepção de gestores de duas gerações diferentes (pai e filhos) na 

gestão. Por fim, constatou-se carência de pesquisas que incluem nos SCG os sistemas de crenças 

e os sistemas de limites como fatores de investigação empírica.  

Na literatura sobre inovação, Padilla-Meléndez, Dieguez-Soto e Garrido-Moreno (2015) 

recomendam que a influência e envolvimento da família é um tema recorrente e divergente nos 

resultados, indicando evidências empíricas mistas, justificando a realização de pesquisas. A 

contribuição do trabalho permite também o desenvolvimento teórico-empírico de pesquisas 
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sobre empresas familiares no Brasil. Mesmo que represente a maioria das empresas, trata-se de 

uma área carente de bibliografia e de estudos relacionados ao desenvolvimento do assunto. 

O artigo inicia com esta introdução. Na sequência, apresenta-se a revisão de literatura e 

pressupostos da pesquisa. Em seguida, aborda-se os procedimentos metodológicos. Na 

sequência, a descrição e análise dos resultados. E, por último, as considerações finais e 

recomendações do estudo.  

 

2 REVISAO DE LITERATURA E PRESSUPOSTOS DA PESQUISA 

A revisão de literatura considera a interação dos SCG com a Estratégia e o Desempenho 

Organizacional na empresa familiar, ponderando que os fatores contingenciais de um SCG têm 

como pressuposto que ele não é um sistema universal, mas que deve ser adequado a um contexto 

específico (Otley, 1980). Este estudo assume a interação na abordagem teórica, posição também 

assumida por Bruining, Bonnet e Wright (2004), em função da contingência-SCG interagir com 

a estratégia e o desempenho, de acordo com a configuração do modelo de gestão da empresa 

familiar. Entende-se que os SCG se ajustam nas empresas familiares de acordo com as 

contingências decorrentes da tipologia [conservadora ou empreendedora] (Miller & Friesen, 

1982).  

 

2.1 Interação Entre os Sistemas de Controle Gerenciais e a Estratégia  

Diversas funções têm sido atribuídas ao SCG, indicando que o uso desses sistemas pode 

orientar as organizações para atingir níveis decisórios mais elevados, como de inovação de 

produto (Bisbe & Malagueño, 2009) ou na relação de cumprir com os objetivos estratégicos 

(Marginson, 2002). Contudo, os resultados do estudo de Bisbe e Otley (2004) não apoiam o 

princípio de que o uso interativo de SCG favorece a inovação.  

No ambiente competitivo, a estratégia de inovação emerge como uma possibilidade de 

sobrevivência de longo prazo, maior flexibilidade e adaptabilidade as exigências ambientais, 

bem como características empreendedoras (Nóbrega & Hoffmann, 2014). A inovação, para 

Craig et al. (2014) pode ou não variar em complexidade, que vão desde mudanças em produtos, 

processos ou serviços existentes, assim como, a introdução de novas tecnologias, cujas 

características oferecem um desempenho excepcional. A inovação (como processo ou como 

resultado) tem sido um tema recorrente nos estudos de empresa familiar e não familiar 

(Damanpour & Wischnevsky, 2006; Craig & Dibrel, 2006; Crossan & Apaydin, 2010; Craig et 

al. 2014; Padilla-Meléndez et al., 2015).  

A metodologia de Simons (1995) para os SCG está estruturada em sistemas de crenças, 

sistemas de limites, controle diagnóstico, controle interativo. Os sistemas de crenças 

representam um conjunto de conceitos no qual a organização define seus valores e princípios 

fundamentais. Para Widener (2007), o sistema de crenças comunica valores fundamentais com 

o objetivo de inspirar e motivar os colaboradores para pesquisarem, explorarem, criarem e 

desenvolverem ações apropriadas. O “caráter inspirador e abrangente do sistema de crenças” é 

mencionado por Diehl (2006, p.72) para “permitir que os colaboradores se identifiquem com 

as várias situações organizacionais”. Na empresa familiar, o sistema de crenças pode ser 

influenciado pelos valores institucionais e ser identificado por um sobrenome de família ou pela 

figura do fundador, a cultura organizacional (Sharma, Chrisman, Chua, 1997; Lourenço & 

Ferreira, 2012). 

Carlock e Ward (2001) recomendam que os membros familiares discutam com a equipe 

de gestão os valores, objetivos, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades 

potenciais. Esse processo colaborativo estabelece uma visão compartilhada dos objetivos 



 

 

estratégicos. Quando as famílias estabelecem um negócio, crenças e normas proeminentes da 

família tendem a transitar para o negócio.  Neste sentido, uma característica que distingue as 

empresas familiares de empresas não familiares é que elas herdam ou transmitem crenças e 

normas como parte de sua estrutura social.  

Os sistemas de limites impõem as restrições de comportamento, induzindo ao 

cumprimento de regras e têm função mais restritiva visando minimizar riscos. Procura 

estabelecer termos de conduta para as ações dos empregados nas oportunidades de negócios 

(Simons, 1995). Operacionalmente, esse sistema de controle é implementado por meio de 

código de conduta, código de ética e sistemas de planejamento estratégico formalizados e 

instituídos por meio de mecanismos internos que possibilitam o acesso de todas as partes 

interessadas. 

Na empresa familiar, as mudanças ocorrem gradualmente, com o crescimento da 

organização e a necessidade de ajustes nos processos de gestão, à medida que ocorre a transição 

do proprietário-fundador para as demais gerações. Essas mudanças geracionais podem 

favorecer e estimular a estratégia competitiva, assim como a necessidade de adaptar os controles 

gerenciais à dinâmica organizacional. O envolvimento da primeira e da segunda geração na 

gestão da empresa possibilita a transmissão de conhecimento e experiência, uma vez que se 

trata de conhecimento de negócios, normas, princípios e valores, preceitos da unidade familiar.  

Os argumentos fornecem a base para o seguinte pressuposto:   

Pressuposto 1: Os sistemas de crenças e os sistemas de limites interagem na 

implementação da estratégia de diferenciação e inovação na empresa familiar.  

 As empresas familiares diferem em termos de comportamento estratégico, 

principalmente como resultado da influência da família nos negócios (Chrisman, Chua, & 

Kellermanns, 2009; Acquaah, 2013), assim como costumam manter uma presença e 

propriedade de longo prazo (Anderson & Reeb, 2003, Miller & Le Breton-Miller, 2006), 

incluindo valores e tradições, mas ao mesmo tempo buscando vantagens competitivas (Miller 

& Le Breton-Miller, 2006).  

Simons (1994) e Marginson (2002) descobriram associação positiva na relação dos 

controles diagnósticos e interativos com a estratégia de negócio. Widener (2007) encontrou 

associação positiva e consistente entre controles de diagnóstico (semelhantes aos controles 

formais) e inovação em empresas que são altamente propensas à aprendizagem. Chenhall, 

Kallunki e Silvola (2011) depararam-se com evidências de que a estratégia de diferenciação do 

produto está ligada à inovação, assim como a diferenciação do produto está associada a cada 

dimensão dos SCG. Acquaah (2013) constatou influência do uso dos SCG na estratégia de 

negócios em empresas familiares. Com base nas premissas da literatura, pressupõe-se 

teoricamente:  

Pressuposto 2: O processo de interação dos Sistemas de Controle Gerencial com a 

estratégia empresarial é facilitado pelo uso dos controles gerenciais interativos (adaptação ao 

ambiente) e uso dos controles diagnósticos (implementação da estratégia) na empresa familiar.  

 

2.2 Interação Entre os Sistemas de Controle Gerencial e o Desempenho Organizacional  

Os SCG têm por objetivo dar suporte ao processo decisório, seja em nível operacional, 

gerencial ou estratégico. Em nível operacional, as decisões geralmente são de curto prazo e 

podem ser vinculadas a funções diárias; os SCG auxiliam gerando condições para a realização 

de tarefas ou atividades. Em nível gerencial, grande parte das decisões é de curto-médio prazo. 

Já em nível estratégico, as decisões são de longo prazo e geralmente estão associadas aos níveis 

mais altos da gestão; nesse caso, os SCG auxiliam com indicadores financeiros e não 

financeiros da organização.  



 

 

Merchant e Van der Stede (2007) mencionam que os controles podem evitar problemas 

com uma determinada entidade ou atividade, por monitorarem potenciais riscos e os lucros 

vinculados, utilizando mecanismos como subcontratos, acordos de licenciamento ou alienação. 

Para Henri (2006), os gerentes usam medidas de desempenho em ambos os controles, 

diagnóstico e interativo e visa melhorar as capacidades organizacionais. Mundy (2010) 

constatou que a alavanca de controle interativo desempenha papel significativo na obtenção e 

manutenção do equilíbrio entre o controle e o uso dos SCG.  

Nesse contexto, depreende-se que compreender o processo de uso e interação dos 

Sistemas de Controle Gerencial na gestão da empresa familiar sob a ótica da teoria 

contingencial contribui para o entendimento de como e por que as organizações promovem a 

estratégia competitiva de inovação e, consequentemente, buscam melhor desempenho, 

garantindo a sustentabilidade e sobrevivência para as próximas gerações. Os argumentos 

fornecem a base para o seguinte pressuposto:   

Pressuposto 3: Os Sistemas de Controle Gerencial (diagnóstico e interativo) interagem 

com os processos decisórios e facilitam a avaliação de desempenho com indicadores 

econômico-financeiros e não financeiros na empresa familiar. 

 

 

3 MÉTODO DE PESQUISA 

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva quanto aos objetivos, estudo de caso 

quanto aos procedimentos e abordagem qualitativa quanto ao problema de pesquisa. A 

finalidade de um estudo de caso é conhecer uma entidade e compreender em profundidade o 

“como” e os “porquês” da ocorrência de certos fenômenos, evidenciando sua identidade e suas 

características próprias, nos aspectos de interesse do pesquisador (Yin, 2010). 

Devido à complexidade dos estudos sociais, o constructo de pesquisa tem como objetivo 

identificar a presença de elementos observáveis e indicar como essas manifestações podem ser 

capturadas pelas definições constitutivas, que combinadas formam um parâmetro de 

indicadores (Bisbe, Batista-Foguet & Chenhall, 2007) para avaliação, entendimento e 

posicionamento frente aos aspectos informacionais. Na Tabela 1, apresentam-se as categorias, 

subcategorias e autores que integram o constructo. 

  



 

 

Tabela 1 

Constructo de pesquisa 
Objetivos Categoria Subcategorias Autores 

a) examinar a 

interação dos 

Sistemas de 

Controle Gerencial 

dimensionados por 

Simons (1995) com 

a estratégia na 

empresa familiar 

Estratégia 

empresarial  

Conservadora ou 

Empreendedora  

 

Miller e Friesen (1982);  Acquaah 

(2013). 

Sistemas de 

Controle Gerencial 

Sistemas de limites  

Sistemas de crenças  

Controles diagnósticos 

Controles interativos 

Simons (1995); Carlock e Ward 

(2001); Oyadomari (2008); 

Widener (2007); Acquaah (2013).  

Envolvimento da 

família na gestão  

Propriedade, Família  

Gestão/empresa 
Gersick, Davis, Hampton, e 

Lansberg, (1997).  

b) avaliar a 

interação dos 

Sistemas de 

Controle Gerencial 

com o desempenho 

organizacional na 

empresa familiar. 

 

 

Sistemas de 

Controle Gerencial 

Sistemas de limites  

Sistemas de crenças  

Controles diagnósticos 

Controles interativos 

Simons (1995); Carlock e Ward 

(2001); Widener (2007); 

Oyadomari (2008); Acquach 

(2013).  

Desempenho  

Organizacional  

Indicadores econômico-

financeiros e não financeiros 

Kaplan e Norton (1996, 2000); 

Craig e Dibrell (2006); Frezatti, 

Bido, Cruz e Machado (2014).  

Envolvimento da 

família na gestão  

Propriedade, Família  

Gestão/empresa 
Gersick, Davis,, Hampton, e 

Lansberg (1997).   

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

As pesquisas qualitativas produzem resultados advindos dos mais diferentes modos de 

coleta dos dados. O uso de métodos combinados de coleta dos dados tem como propósito 

melhorar a qualidade da informação (Silverman, 2008; Yin, 2010). Silverman (2008, p. 256) 

menciona que “o objetivo da triangulação está na aplicação do uso de métodos múltiplos”. Os 

procedimentos utilizados para coleta dos dados deste estudo foram as entrevistas, documentos 

e observação. Quanto à tipologia da entrevista, seguiu-se um roteiro semiestruturado 

previamente estabelecido, mas com liberdade de adequação das questões ao contexto 

investigativo, com apoio em literatura e pressupostos, que foram surgindo à medida que as 

informações dos entrevistados eram relatadas.  

Por se tratar de um estudo envolvendo empresa familiar, buscou-se desenvolver as 

entrevistas com os gestores que integram o núcleo familiar, que, nesse caso, representam os 

informantes-chave (Yin, 2010). Os informantes-chave correspondem a cinco pessoas, sendo 

três do núcleo familiar. Os gestores que não fazem parte da família trabalham nas empresas há 

20 anos. As entrevistas foram realizadas em quatro momentos distintos em junho e julho de 

2014. Os locais foram as unidades administrativas localizadas no sul do Brasil. Na Tabela 2, a 

relação dos sujeitos da pesquisa.  

 

Tabela 2 

Sujeitos da pesquisa 
Gestores Cargo Grupo SPORT 

Gestor 1 Gerente de informações estratégicas 55 min 

    Gestor 2 Gerente de desenvolvimento de produto (calçados) 1h17min 

Gestor 3 Gerente de desenvolvimento de produto (confecções) 1h45min 

Gestor 4 Membro do Conselho, diretor e CEO 1h30min 

Gestor 5 Diretor de contabilidade  1h45min 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A fim de garantir a confiabilidade das informações, as entrevistas foram gravadas, com 



 

 

consentimento dos entrevistados. Após, o conteúdo da gravação foi transcrito. Depois da 

transcrição, o texto com o relato foi submetido aos gestores para aprovação. A transcrição das 

entrevistas resultou em 59 páginas de registros. 

Os documentos representam uma fonte de informação válida para os estudos de caso. 

Os documentos utilizados foram: histórico do Grupo SPORT; relatórios anuais das 

demonstrações financeiras completas referentes aos anos de 2011 a 2013, publicadas no Diário 

Oficial do Estado, com parecer de auditores independentes; código de conduta; reportagens 

publicadas em sites na internet; informações da empresa extraídas do site do Grupo SPORT; e-

mails trocados com os sujeitos da pesquisa. Além destes, indicadores financeiros e não 

financeiros utilizados no processo decisório. Estas informações foram coletadas até dezembro 

de 2014.  

As observações não sistemáticas, aconteceram durante as visitas de campo, 

concomitante com a coleta de dados das entrevistas. Foram registradas em notas no diário de 

campo, que, segundo Gibbs (2009), são anotações realizadas no campo (ou após) onde foram 

realizadas as entrevistas. As notas de campo possibilitaram gerar informações adicionais e 

complementares, para registrar palavras, frases e pontos relacionados ao ambiente investigado, 

como local e apresentação visual. Durante os encontros para entrevistas, foram visitadas as 

instalações das unidades produtivas e administrativas, os locais de trabalho dos entrevistados e 

as salas de reuniões.  

Na análise qualitativa de conteúdo vinculou-se o texto das entrevistas às categorias 

relacionadas que surgiram a partir do referencial teórico-metodológico. A operacionalização 

ocorreu por meio do software Nvivo 10 que gerou relatório, por categoria codificada, com os 

extratos das entrevistas, que foram codificados em cada uma das categorias utilizadas. 

Posteriormente ao processo de categorização, promoveu-se a análise dos dados, tendo como 

base os conteúdos e os trechos selecionados.  

 

4 DISCUSSÃO E RESULTADOS DA PESQUISA 

4.1 Apresentação do Grupo Familiar 

O grupo familiar será denominado anonimamente como Grupo SPORT. Representa uma 

grande indústria de artigos esportivos do Brasil. Em 2016, tem unidades industriais em operação 

no Brasil e no exterior e gera aproximadamente 10.000 empregos. Destaca-se também 

oportunidades de investimento, parcerias de marcas esportivas, ampliação e 

internacionalização, características que contribuíram para a continuidade e a consolidação dos 

negócios. A gestão do grupo familiar está em processo de transição, com duas gerações (pai e 

filhos) no comando em cargos estratégicos. Entre os pontos marcantes da trajetória histórica do 

Grupo SPORT, destacam-se a expansão e o crescimento no segmento de soluções industriais 

(private label) e marcas próprias e licenciadas. A constituição societária da controladora é 

sociedade anônima, com características de holding company, exercidas na forma de controle do 

grupo econômico por um conselho de administração e presididas pelo proprietário.  

4.1 Análise e Discussão da Interação do Uso dos Sistemas de Controle Gerencial com a 

Estratégia Empresarial na Empresa Familiar  

Na caracterização da postura estratégica [conservadora ou empreendedora], em termos 

gerais, denota-se, com mais ênfase, a partir das características observadas na literatura, a 

orientação empreendedora. Empresas familiares que atuam em ambiente empreendedor 

pressupõem a inovação perseguida continuamente e de modo agressivo, por meio de 

investimento de risco, criatividade e novos desafios, assim como desfrutam de ambientes 

incertos, dinâmicos, heterogêneos e hostis (Miller & Friesen, 1982; Craig & Dibrell, 2006).  



 

 

Observa-se também, uma interface muito próxima da inovação com o consumidor em 

potencial, como evidenciado pelo Gestor 2: “Nessa unidade de negócio [marca] está 

envolvendo o consumidor indiretamente [...] o princípio fundamental diz valor ao consumidor 

e ao produto, então, nisso é que a empresa vem investindo muito, em inovação”. A inovação de 

produtos está presente na criação de novos modelos, “design e aparência do produto e às 

questões vinculadas a saúde, bem-estar e conforto” ressalta o Gestor 3. Constata-se, no relato, 

que em uma relação indireta com o consumidor o poder de reação do gestor familiar é proativo, 

ou seja, responde ao ambiente incerto e promove alinhamento entre a estratégia e a estrutura, 

para buscar a sobrevivência e o desempenho superior.  

No SCG, os sistemas de crenças e sistemas de limites “são divulgados formalmente por 

meio do código de conduta e do site da organização” indica o Gestor 1. As crenças são 

formalizadas para estimular o empreendedorismo corporativo e tem como suporte a iniciativa 

dos funcionários. Esta necessidade de mudança da cultura, decorre do ambiente competitivo 

(aumento da concorrência, redução de custos dos produtos, qualidade e inovação de produtos), 

cujas oportunidades de crescimento surgem à medida que novos objetivos estratégicos são 

incorporados na organização.  

A iniciativa empreendedora e socialização do aprendizado, entre equipes de 

funcionários nas unidades de trabalho, é estimulada pela alta administração, gerentes das 

marcas e desenvolvimento de produtos, integrando “um programa guarda-chuva de inovação, 

o qual estimula a geração de talentos e o aprendizado constante na organização” reforça o 

Gestor 5. Esse tipo de iniciativa faz parte dos sistemas de crenças na perspectiva do Levers of 

Control e também consta nos achados de pesquisa de Bruining et al. (2004) e Widener (2007). 

Nota-se nos depoimentos dos gestores no Grupo SPORT, a influência da família na promoção 

dos valores organizacionais, no aprendizado e nas decisões estratégicas, tal ocorrência está em 

consonância com a literatura (Sharma et al. 1997).  

Ocorre anualmente [há uma década] uma Jornada de Operações como forma de 

interação entre a alta administração e gerentes das marcas e unidades. Nessa Jornada, discute-

se e “avaliam-se informações gerenciais, como planejamento, metas, resultados e indicadores 

financeiros e não financeiros” destaca o Gestor 5. Além disso, divulgam-se projetos de 

sustentabilidade, projetos sociais e novas práticas instituídas nas unidades. São realizadas 

premiações financeiras para os gerentes das unidades com melhor desempenho e crescimento. 

O encontro serve como oportunidade de divulgar as boas práticas gerenciais e operacionais 

instituídas em cada unidade da organização no ano em curso. Esse tipo de ação está em 

consonância com práticas de aprendizado, como salienta Simons (1995).  

De acordo com o Gestor 4, “os valores da organização foram pauta do encontro da 

Jornada de Operações realizada em 2014 e gerentes familiares e não familiares discutiram 

novos valores a serem instituídos” a partir da atual filosofia de trabalho. Do mesmo modo, os 

valores familiares incutidos pelos gestores familiares (proprietário e filhos) revelam o 

compromisso para promover o desenvolvimento e a continuidade do negócio familiar. Os 

valores da organização mostraram-se muito contundente no sistema de crenças, característica 

mencionada por Diehl (2006) para revelar a identidade dos funcionários junto à organização.  

Entende-se com base nos depoimentos e documentos que os valores familiares e a 

filosofia da gestão são base para a instituição dos sistemas de crenças para interagir com a 

estratégia com foco na inovação e ascensão da vantagem competitiva. O núcleo familiar afirma 

seu compromisso por meio de estratégias que promovam a diferenciação e inovação de 

produtos, revelando a visão familiar e de negócios compartilhada. A continuidade é evidenciada 

pela preparação da segunda geração (filhos) para assumir papéis de liderança nas empresas 

alinhada aos interesses do plano estratégico do negócio familiar.  



 

 

No caso do grupo SPORT isto pode ser acentuado devido aos valores da empresa 

representarem os anseios e valores familiares. De acordo com depoimento do Gestor 4, os 

valores instituídos na empresa são valores defendidos “em casa” e guardam relação com os 

valores e princípios observados no ambiente de negócios. Percebe-se a influência da família 

para promover uma cultura de inovação, considerada pelos gestores familiares como diferencial 

competitivo, contudo, o Gestor 4 ressalta que existe dificuldade de realizar mudanças para 

introduzir novos valores na organização porque “mudar uma cultura é extremamente difícil”. 

Conforme identificado nas entrevistas e nos documentos analisados, a inovação no 

Grupo SPORT vem sendo motivada na organização desde 2009, como resultado da necessidade 

de mudanças e de adequação de fatores contingenciais identificados no ambiente competitivo: 

aumento da concorrência, reposicionamento das marcas, melhoria na qualidade do produto, 

melhoria na eficiência dos processos e nas operações. Percebe-se que o CEO e os gerentes 

familiares têm uma visão muito clara e bem definida acerca da necessidade de os funcionários 

adotarem novas crenças, novos valores e a cultura de inovação.  

O código de conduta declara o comprometimento dos funcionários com a 

confidencialidade dos produtos. O relacionamento com parceiros e clientes é orientado por 

padrões de desenvolvimento do produto e normatizado por regras definidas em contratos 

específicos. Percebe-se que os sistemas de limites informam ações que os funcionários devem 

evitar; todavia, permitem liberdade para inovar em determinadas áreas, especialmente na 

elaboração de projetos que conduzam a melhorias nos processos produtivos e administrativos.  

Conforme o exposto, há evidências, no relato dos entrevistados e em documentos, dos 

preceitos do Pressuposto 1. O estudo fornece evidências empíricas da interação dos sistemas de 

crenças como parte da estratégia familiar de implementar a cultura inovação como valor 

percebido pelos funcionários. Assim, nota-se o alinhamento dos interesses dos gestores 

familiares, conforme preconiza a literatura, incluem compromisso e valores da influência 

familiar para a consolidação do negócio de família, conforme preconiza a literatura (Carlock & 

Ward, 2001; Diehl, 2006; Miller, Le Breton-Miller, Lester & Canella, 2007; Chrisman et al., 

2009; Acquaah, 2013; Padilla-Meléndez et al., 2015). Os sistemas de crenças e valores podem 

ser usados como mecanismos para mudança e, por conseguinte, no processo de ajuste 

adaptativo e estratégico nas empresas familiares.   
 

4.2 Análise e Discussão da Interação entre o Uso dos Sistemas de Controle Gerencial e o 

Desempenho Organizacional na Empresa Familiar 

O Pressuposto 2 afirma que o processo de interação dos Sistemas de Controle Gerencial 

com a estratégia empresarial é facilitado pelo uso conjunto dos sistemas de controles interativos 

(adaptação ao ambiente) e dos controles diagnósticos (implementação da estratégia) na empresa 

familiar.  

Na análise dos fatores que integram essa categoria, verifica-se que o uso dos controles 

diagnósticos exerce papel essencial na implementação das estratégias. Constatou-se, nos 

relatos, a preocupação dos entrevistados em ressaltar o atingimento de metas, o orçamento, os 

indicadores e as reuniões para avaliação de desempenho em consonância com o planejamento 

estratégico e foram enfaticamente pronunciados nas entrevistas, alinhados com evidências 

colhidas na literatura (Simons, 1994). Os sistemas de controle diagnóstico auxiliam os gestores 

no monitoramento e na correção dos desvios dos objetivos preestabelecidos para atingir o 

desempenho, em consonância com Simons (1995).  

Averiguou-se que, no Grupo SPORT, o plano de negócios e o orçamento de cada uma 

das marcas consistem nos principais mecanismos de interação entre a estratégia e o 

desempenho. No tocante à elaboração e à metodologia do orçamento, a partir do relato do 



 

 

Gestor 4, “é elaborado e aprovado no último quadrimestre do ano e acompanha as prioridades 

e os objetivos estratégicos da organização”. A informação orçamentária dever ser a “mais 

próxima da realidade, nem que, para tanto, seja necessário aprovar o orçamento no último mês 

do ano”, aponta o Gestor 4. No que diz respeito ao processo técnico de elaboração, ocorre a 

discussão do plano orçamentário “por metas, avaliação dos desvios e prioridades estratégicas” 

avalia o Gestor 5. Depreende-se, portanto, que o orçamento se destina a garantir, primeiramente, 

o cumprimento das metas financeiras, assim como, influencia a implementação da estratégia.   

O orçamento foi o artefato gerencial mencionado por todos os gestores. Também foi 

indicado como principal controle para avaliação do desempenho, do acompanhamento e da 

implementação das estratégias, e percebe-se o uso de forma diagnóstica e interativa, revelando 

evidências do uso conjunto e complementar. No uso diagnóstico, “o orçamento serve como um 

mecanismo de controle e avaliação das metas, enquanto o uso interativo tem função de 

coordenar e comunicar as prioridades estratégicas, vinculado a um sistema de bônus” destaca o 

Gestor 4, alinhando os interesses do grupo ao comprometimento dos gerentes nos vários níveis 

de responsabilidade.  

O uso dos controles interativos associado à estratégia de diferenciação revelou-se de 

modo mais contundente no monitoramento dos consumidores do que com o relacionamento 

com os clientes no Grupo SPORT, conforme o Gestor 2. O relacionamento com o cliente ocorre 

diretamente (em função da revenda do produto), e com o consumidor, indiretamente 

(monitoramento). A aproximação com o público consumidor é feita por meio de mídias sociais, 

a fim de divulgar o produto e valorizar as marcas.  

O uso dos sistemas de controles interativos encontra evidências na resolução de 

problemas por iniciativa dos funcionários no Grupo SPORT; é motivado e instituído por 

intermédio de “projetos com foco no desenvolvimento de novos produtos, na qualidade do 

produto, na eficiência das operações e na redução de custos das operações”, ressalta o Gestor 

por meio da ferramenta Lean Manufacturing.  

O uso dos sistemas de controles interativos cria valor para os consumidores do grupo, 

diferenciando seus produtos (com qualidade e infraestrutura de inovação) dos produtos dos 

concorrentes. A visão gerencial futura permite mapear as estratégias e as condições de 

sobrevivência com base no cenário de incerteza ambiental. Para Simons (2000), dependendo da 

estratégia e da visão da gestão quanto ao futuro, incertezas estratégicas podem influenciar 

mudanças nas preferências dos clientes ou dos consumidores, direcionar novas ações frente aos 

concorrentes, novas tecnologias, regulação governamental ou potenciais ameaças e 

oportunidades. Nesse caso, o alinhamento de interesses comuns entre gestores familiares e não 

familiares promove o diálogo e motiva a aprendizagem, bem como o ajuste das estratégias para 

disseminar na cultura da organização, a importância da inovação.  

No caso em análise, o uso dos controles diagnósticos e dos controles interativos 

apresenta evidências que vão ao encontro do Pressuposto 2, contudo, percebe-se que os 

controles diagnósticos atuam no monitoramento e cumprimento das metas e consequentemente 

para atingir o desempenho. A composição da gestão familiar, com o proprietário-controlador 

na alta administração, os filhos em funções estratégicas e a gestão no estágio de 

profissionalização com gerentes não familiares, revela o uso interativo adaptado ao ambiente 

competitivo para ajustarem-se as estratégias, de acordo com os interesses familiares. Os 

achados revelam conformidade com outros estudos Collier (2005); Widener (2007); Oyadomari 

(2008), Mundy (2010) e Acquaah (2013), segundo os quais, sistemas de controles interativos 

estão associados a organizações mais receptivas à aprendizagem e à inovação.  
 



 

 

4.3 Análise e Discussão da Interação Entre o Uso dos Sistemas de Controle Gerencial e o 

Desempenho Organizacional na Empresa Familiar 

O Pressuposto 3 afirma que os Sistemas de Controle Gerencial (diagnóstico e interativo) 

interagem com os processos decisórios e facilitam a avaliação de desempenho, com 

informações financeiras e não financeiras, nas empresas familiares.  

Embora todas as dimensões estudadas sejam importantes no contexto do Grupo SPORT, 

constatou-se que a ênfase dos gestores na avaliação do desempenho está na dimensão 

econômico-financeira. A avaliação de desempenho com relação às metas estratégicas é baseada 

primeiramente na avaliação dos indicadores financeiros e, em seguida, dos indicadores não 

financeiros. Widener (2007) explica que as organizações devem aproveitar todos os benefícios 

do sistema de avaliação de desempenho e usá-los tanto de forma diagnóstica como interativa. 

Essa evidência empírica revela que os gestores do Grupo SPORT estão preocupados com a 

realização dos objetivos financeiros de curto prazo. Os indicadores econômico-financeiros que 

mais apresentaram evidências de uso foi o EBITDA, margem de lucro e crescimento das vendas 

ou faturamento. Os achados revelaram semelhança com estudos com Kowalewski et al. (2010).  

Quanto ao uso diagnóstico, a avaliação de desempenho ocorre pelo uso do orçamento e 

da análise do resultado projetado em reuniões formais previstas no cronograma de reuniões 

(trimestral e anual). Essa constatação tem conformidade com Simons (1994, p. 171) que o 

“feedback formal é usado para monitorar os resultados organizacionais”. A relação do uso do 

orçamento para avaliação de desempenho tem concordância com o estudo de Oyadomari, 

Frezatti, Mendonça Neto, Cardoso, & Bido (2011) envolvendo três empresas brasileiras 

consideradas inovadoras. Fundamentado no uso diagnóstico e no uso interativo dos SCG, 

apurou-se constituir em um instrumento bem “consolidado nas empresas e utilizado como base 

para avaliação de desempenho, embora não seja a única base para avaliação de desempenho” 

(Oyadomari et al., 2011, p.31).  

Constatou-se na análise dos indicadores de clientes que o Grupo SPORT teve uma 

redução em torno de 8% na sua carteira de clientes no período de 2011 a 2013. Tal evidência 

deve-se pelo fato do Grupo SPORT bloquear clientes inadimplentes, concentrar sua receita de 

vendas para grandes redes e reduzir o mix de produtos, devido ao crescimento da concorrência 

de marcas estrangeiras. Infere-se que no caso das vendas para grandes redes, a estratégia é obter 

maior visibilidade e valorização do produto (vendas pela internet). Entende-se que os 

indicadores não financeiros e os controles diagnósticos são adequados para fornecerem 

informações do desempenho, com informações periódicas da carteira de clientes e vendas de 

produtos por marcas.    

O uso diagnóstico com avaliação de indicadores, no Grupo SPORT, também foi relatado 

quando ocorre reuniões semanais e mensais. As reuniões semanais acontecem principalmente 

entre setores (por exemplo, entre os responsáveis do departamento comercial, ou reuniões de 

comitês para discussão de pontos específicos). As reuniões mensais têm como propósito a 

discussão e a avaliação entre setores (por exemplo, planejamento e produção). O resultado está 

em sintonia com estudos de empresas não familiares, Kober, Ng e Paul (2007), que as 

denominam reuniões interdisciplinares e Tuomela (2005) para avaliação de desempenho 

considerando os indicadores e incertezas estratégicas. 

Os resultados apontam o uso de indicadores não financeiros no ambiente de negócios 

que envolve a inovação de produto. O desenvolvimento de indicadores-chave de desempenho 

tem como finalidade indicar parâmetros internos e avaliar a eficiência da produção para reduzir 

custos. Os gestores de cada unidade recebem relatórios com informação do custo-minuto dos 

produtos para monitorar o desempenho da produção. Todavia, a necessidade destacada pelos 

gestores das marcas é de indicadores Key Performance Indicator (KPIs) para avaliação de 



 

 

projetos de inovação. O objetivo é criar indicadores para cada projeto, ressalta o Gestor 2, cujo 

“processo deve iniciar no desenvolvimento do projeto e ir até a performance de vendas”. Infere-

se neste caso, a ocorrência de adaptação estratégica para adequar os sistemas de controles ao 

uso de indicadores não financeiros. Entre os principais indicadores utilizados estão o número 

de patentes, novos produtos, investimento em P&D (% do faturamento) e investimento em 

novos processos (% do faturamento).  

Evidências revelam o uso de controles e mecanismos internos (formais) e medidas 

financeiras para avaliar se a estratégia está sendo implementada conforme o planejado, assim 

como avaliar o atingimento das estratégias nos ambientes de negócios (gestão de marcas e 

private label). Entretanto, percebe-se ênfase nos indicadores de monitoramento de custos mais 

amplamente utilizados no segmento de private label. Entende-se que, neste caso, a 

parametrização dos custos no desenvolvimento do produto contribui para o cumprimento das 

estratégias e dos objetivos financeiros.  

Diante da incerteza de mercado, gestores do Grupo SPORT utilizam os indicadores 

financeiros para estimular a discussão entre os gestores familiares e não familiares e ajustar-se 

ao cenário estratégico em função do ambiente dinâmico, confirmando pressupostos da literatura 

(Simons, 1995, 2000; Lumpkin & Dess, 1996) e evidências empíricas (Cruz; Nordqvist, 2010; 

Sciascia; Mazzola & Kellermanns, 2014). Indicadores financeiros também são empregados 

para avaliar o crescimento do negócio familiar perante os riscos estratégicos e financeiros. 

Indicadores não financeiros permitem acompanhar, de modo interativo, o desenvolvimento dos 

indicadores-chave de desempenho na identificação de problemas pontuais sinalizados pelos 

gerentes das marcas e das unidades, como forma de priorizar soluções diante das incertezas 

estratégicas de cada plano de negócios. Os indicadores financeiros que mais apresentaram 

evidências de uso foi o EBITDA, margem de lucro e crescimento das vendas ou faturamento. 

Os achados revelaram semelhança com estudos com Anderson e Reeb (2003); Kowalewski et 

al. (2010) e Frezatti, Bido, Cruz & Machado (2014). 

Conforme exposto, há evidências empíricas no que tange ao Pressuposto 2, de que 

sistemas de controles diagnósticos e controles interativos interagem com processos decisórios 

e facilitam a avaliação de desempenho com informações financeiras e não financeiras, contudo 

neste trabalho, os indicadores financeiros revelaram serem mais utilizados pela gestão. Os 

achados coadunam com Sciascia et al. (2014) que apresentam argumentos da gestão familiar 

está positivamente relacionada à rentabilidade.  

 

4.4 Interação Entre os Sistemas de Controle Gerencial com a Estratégia e o Desempenho 

na Empresa Familiar 

Neste caso de análise, constatou-se uma mudança estrutural de descentralização para 

centralização do processo decisório, reestruturando diretorias e setores, reposicionando 

gerentes e marcas e reduzindo custos operacionais, denotando atitude mais conservadora. 

Constatou-se que configuração da gestão familiar (proprietário-controlador, trabalho conjunto 

e gestão/empresa) tem influência quando propõe e realiza mudanças necessárias na estrutura 

organizacional. A adequação da organização ao seu ambiente faz da Teoria da Contingência 

parte do funcionalismo adaptado (Donaldson, 2001). Entende-se que o envolvimento e a 

influência da família na propriedade e na gestão são fatores relevantes e que determina o grau 

de centralização da tomada de decisões na empresa.  

No que tange à interação entre Sistemas de Controle Gerencial e estratégia, buscou-se 

sustentação teórica no modelo Levers of Control, de Simons (1995). De acordo com os relatos, 

nos sistemas de crenças e nos sistemas de controles interativos, percebe-se a relevância dos 

valores familiares alinhados aos valores organizacionais para estimular a inovação, coadunando 



 

 

com Simons (1995). A iniciativa para resolução de problemas é incentivada por meio da 

aprendizagem organizacional. Nesse sentido, novas ideias e novos projetos de inovação são 

propostos pelos funcionários para melhoria dos processos operacionais vinculados à qualidade 

do produto, à eficiência e à redução de custos das operações. Tais projetos são discutidos e 

compartilhados entre gestores e a alta administração.  

De acordo com os relatos, nos sistemas de crenças e nos sistemas de controles 

interativos, percebe-se a relevância dos valores familiares alinhados aos valores organizacionais 

para estimular a inovação. A iniciativa para resolução de problemas é incentivada por meio da 

aprendizagem organizacional. Nesse sentido, novas ideias e novos projetos de inovação são 

propostos pelos funcionários para melhoria dos processos operacionais vinculados à qualidade 

do produto, à eficiência e à redução de custos das operações. Tais projetos são discutidos e 

compartilhados entre gerentes operacionais e a alta administração.  

Entende-se que os controles interativos se moldam e adaptam-se ao ambiente à medida 

que a gestão analisa os desvios orçamentários e comunica decisões estratégicas; discute 

periodicamente, entre gestores pares e a alta direção, a utilização de indicadores de desempenho 

e metas; cria novos indicadores de desempenho para alinhar estratégias aos interesses da gestão. 

Na Figura 1 ilustra-se a interação das categorias do estudo.  

 

Figura 1  

Interação dos sistemas de controle gerencial com a estratégia e desempenho 

Fonte: elaborado com base em Miller e Friesen (1982), Simons (1995), Gersick et al. (1997) e Lindow (2013). 
 

Os controles gerenciais são adequados de acordo com a função de cada gerente e com a 

possibilidade da emissão de controles personalizados e considerados, pelos gestores, como 

eficazes para gerar informações diárias e rotineiras adaptadas ao processo decisório. O Gestor 

3 menciona que determinados relatórios são específicos de cada área, por exemplo, “gestão de 

produto, análise de vendas de produtos, análise de materiais, outros relatórios são focados mais 

por marcas. Outros são de controle da parte de aviamentos, materiais que tem mais giro ou o 

que tem menos de 180 dias. Eu utilizo 10 relatórios, enquanto que outro gestor pode ter outros 

10 relatórios diferentes”. A flexibilidade e a adaptabilidade do uso dos SCG acontecem 

principalmente no que concerne aos controles personalizados emitidos pelo sistema integrado 

de gestão (BI-ERP) utilizados pelos gerentes das marcas e das unidades corporativas.  
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O planejamento estratégico tem papel importante para promover a continuidade e a 

unidade do núcleo de gestão familiar, na geração e manutenção dos empregos, e por fim, a 

evitar o declínio e a perda dos negócios do Grupo SPORT.  

Na interação entre os Sistemas de Controle Gerencial e o desempenho organizacional, 

percebe-se que a gestão do Grupo SPORT avalia prioritariamente indicadores financeiros e 

cumprimento das metas; contudo, percebe-se a preocupação da gestão em buscar novos 

indicadores de desempenho não financeiros para avaliar projetos de inovação. Ressalta-se que 

determinados indicadores são criados e adaptados às necessidades dos gerentes das marcas e 

das unidades como forma de priorizar e identificar soluções diante das incertezas estratégicas 

de cada plano de negócios. Nesse sentido, os resultados revelam conformidade com Simons 

(1995, 2000) e Craig e Moores (2010).  

Conforme visualiza-se na Figura 1, a família tem mais influência na relação do SCG 

com a estratégia, pois ali se percebe a força dos valores; isso joga luz num elemento pouco 

discutido no modelo de Simons (1995) e abre um campo para a contribuição fundamental do 

estudo: os valores da família presentes na gestão manifestam-se nos sistemas de crenças, que 

moldam o uso dos SCG e o comportamento estratégico da organização. 

Com a perspectiva transgeracional, a presença dos filhos nas empresas em cargos 

estratégicos indica a continuidade e a gestão de longo prazo. Nesse caso, o nível de 

envolvimento do proprietário e de autoridade na organização traz benefícios para a família e 

interage com a nova geração, dispostos a preservar a participação acionária.  

Já na relação dos SCG com o desempenho organizacional, a família não permite o 

afastamento da gestão dos processos eficientes e eficazes, visto que há uma busca permanente 

de resultados financeiros. Entretanto, a perpetuidade do negócio familiar para as próximas 

gerações não é deixada de lado na análise do desempenho; aqui há uma referência direta à 

gestão familiar quando, mesmo com a redução da rentabilidade, o Grupo SPORT não decidiu 

pelo corte de gastos com funcionários.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito desta pesquisa foi analisar como ocorre a interação do uso dos Sistemas de 

Controle Gerencial com a estratégia e o desempenho organizacional em empresa familiar sob a 

ótica da Teoria Contingencial. O objetivo geral foi desdobrado em dois objetivos específicos, 

o primeiro envolve Sistemas de Controle Gerencial e Estratégia e o segundo objetivo específico 

avalia os Sistemas de Controle Gerencial e Desempenho. O estudo foi desenvolvido em uma 

empresa familiar de grande porte.  

Consta dos depoimentos e dos documentos analisados que, nos últimos três anos, o 

Grupo SPORT realizou investimentos significativos em infraestrutura para P&D e inovação, 

adotando processos e liderança em tecnologia; todavia, o desempenho econômico-financeiro, 

no período de análise, não foi o desejado pelos gestores. A organização tem realizado mudanças 

e ajustes internos, por exemplo: reestruturando setores, reposicionando marcas próprias e 

licenciadas e reduzindo custos operacionais. Nesse sentido, nota-se o ajuste estrutural com 

influência da família para adequação e reposicionamento das pessoas que ocupam cargos 

estratégicos no grupo. Tal ajuste objetiva implementar as estratégias e melhorar o desempenho 

financeiro. Nesse caso, o CEO e proprietário alinha interesses da família (propriedade e 

continuidade) com os objetivos dos negócios, bem como dos gerentes familiares e não 

familiares na execução e no controle das metas operacionais e de resultados.  

Notadamente, os dois sistemas (crenças e limites) contribuem para promover a 

estratégia, cada qual com a sua função: as crenças principalmente pelos valores defendidos 

pelos gestores familiares; os limites, para orientar as relações internas e externas com os 



 

 

stakeholders. Neste estudo, pelos relatos e pela análise documental, entende-se que o uso dos 

sistemas de crenças é fundamental para a implementação da estratégia empresarial, o que 

coaduna a concepção teórica (Simons, 1995) e achados empíricos de outros estudos 

(Marginson, 2002; Widener, 2007).  

Infere-se também que os dois sistemas (controles diagnósticos e controles interativos) 

são complementares na organização e que o controle personalizado emitido pelo sistema 

integrado de gestão revela-se como ajuste do SCG para permitir a interação entre a estratégia e 

o desempenho.  

A configuração da gestão familiar concebida pelo proprietário controlador com visão 

empreendedora, o trabalho conjunto (pai e filhos) influencia na concepção dos valores 

organizacionais e na cultura de inovação e demonstram particularidades da dualidade família-

negócios que contribuem para implementação da estratégia e consequentemente para ajuste e o 

desempenho superior.  

Semelhante a maioria dos estudos, também apresenta limitações. Neste caso, a 

percepção dos participantes da pesquisa sobre as questões que orientaram esta pesquisa, pode 

não ter suficientemente abrangida, e desta forma, não ter revelado pontos que seriam 

importantes para melhor compreensão dos fatos e situações que desenvolveram este tema. 

Assim como, o entendimento pleno dos pesquisadores sobre contexto da organização, fator este 

limitante, por não vivenciar o cotidiano dos sujeitos da pesquisa.   

No caso de futuras pesquisas, entende-se como imprescindível a aplicação do quadro 

Levers of Control, de Simons (1995), em estudos empíricos longitudinais com empresas 

familiares, a fim de ampliar-se a compreensão acerca da influência dos valores familiares sobre 

os valores organizacionais e como esses aspectos repercutem no núcleo de gestão. No 

envolvimento da família na gestão, sugere-se utilizar o modelo F-PEC (Astrachan, Klein e 

Muller, 2002), pela inclusão da dimensão cultura, fundamental para a avaliação da interação de 

família e negócios. Sugere-se explorar o uso dos SCG em empresas familiares e não familiares 

com propósito de comparar o uso dos controles em diferentes composições de configuração da 

gestão, como a centralização e a descentralização, por exemplo. Pode-se explorar o quadro LOC 

em contextos diferenciados, como outros segmentos ou setores.  

Conclui-se que ocorre interação entre os SCG, a estratégia e o desempenho, cuja relação 

é confirmada pela influência e envolvimento da família. Neste estudo, as evidências dos valores 

familiares e da aprendizagem empreendedora reforçam o uso dos sistemas de crenças e dos 

sistemas de controles interativos para adaptação ao ambiente com mudanças, características da 

orientação empreendedora. A gestão familiar destaca-se especialmente nos sistemas de crenças, 

que irradiam pela organização valores fundamentais extraídos da base familiar, fatores 

culturais, aspectos não financeiros e a preservação da riqueza da empresa.  
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