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Presentation: ISAG – European Business School 
 

ISAG - Instituto Superior de Administração e Gestão, is an establishment of private 

higher education polytechnic, created in October 1979 and officially recognized by 

Decree-Law nº. 375/87, of 11th December. 

As a conclusion of a fusion process started in November 2000, which had as first stage 

the merger by incorporation of the founding entities ESE/ENFOC in June of 2005, 

there occurred the merger of ISAG – Instituto Superior de Administração e Gestão and 

ISAI – Instituto Superior de Assistentes e Intérpretes in a single institution of higher 

education with the designation of ISAG – Instituto Superior de Administração e 

Gestão. 

ISAG has as fundamental objectives the education, the divulgation and the 

development in the areas of Science Management, Applied Languages, Tourism and 

Hotel Management in the Northern Region of the Country, through the 

implementation of a philosophy of higher education that prepares students for the 

exercise of highly qualified professional activities. 

Currently, ISAG takes advantage of a strong image with the business market  as an 

establishment of higher education specialized in the areas referred above, which 

means that it has been able to impose itself on the labour market and in the business 

environment, as a reliable institution and that has been fulfilling its institutional 

mission. For this purpose, ISAG has been paying constant attention to the needs of the 

society and the Portuguese economy, giving special consideration to those relevant 

to the construction of the European Union and globalisation of markets. For this 

reasons, the institution recently assumed the designation of ISAG – European 

Business School.  
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Presentation: International Conference of Applied Business and 

Management 

The International Conference of Applied Business and Management (ICABM2018) 

challenge was to arrange a meeting point to share scientific knowledge in the various 

areas of management. The main focus of the Organizing Committee was to present a 

scientific program of multidisciplinary nature, that promotes future opportunities 

and encourage networking among both national and international researchers. 

The Scientific Areas considered at the Conference, according to which the 

presentation and debate sessions were organised, were the following ones: 

Accountancy and Finance, Applied Economics, Hospitality Management, Human 

Resource Management, Management, Marketing and Tourism. 

Other areas connected with Management and Applied Economics were also 

considered and integrated on the Conference Program. We accepted both empirical 

and theoretical works in Portuguese, English and Spanish. The sessions were 

organized according to the researchers' linguistic preferences 

The conference offers the opportunity of publishing in the European Journal of 

Applied Business and Management on a special issue containing the best selected 

articles.  

  

http://nidisag.isag.pt/index.php/IJAM
http://nidisag.isag.pt/index.php/IJAM
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Communications 
Plenary Sessions 

 

Welcome session 

Thusday, 21st of June, 10:00 – 10:30   

Transformations in the digital economy: evidences from online video services  

Vânia Gonçalves (Keynote Speaker), INESC TEC and Engineering Faculty, Universidade 
do Porto, University of Porto 

 

Closing session 

Friday, 22nd of June, 11:30 – 12:00   

Competitive rice discrimination with target advertising: who are the winners? 

Joana Resende (Keynote Speaker), Faculty of Economics, University of Porto 
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Parallel Session Thursday, 21st of June, 10:30 - 12:30 Classroom 1 

 

Chair: Sofia Gomes, ISAG – European Business School  

 

Accountancy and Finance I 
 

Os ativos não correntes das administrações públicas: enquadramento 

normativo da sua mensuração em portugal e espanha 

Susana Rua, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão 

Objetivo: Num contexto de mudança dos sistemas contabilísticos dos Estados-

membros da União Europeia, com vista ao aumento da comparabilidade da 

informação, foram introduzidas alterações, com a aprovação do Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP, 2015) 

português e do Plan General de Contabilidad Publica (PGCP, 2010) espanhol, quanto 

à mensuração dos ativos não correntes das entidades públicas. Assim, este trabalho 

tem por objetivo efetuar um estudo comparativo do definido nestes diplomas, 

relativamente aos critérios a aplicar na mensuração dos ativos não correntes, 

contribuindo para uma análise mais aprofundada dos mesmos.  

Metodologia: Na elaboração deste trabalho foi adotada uma metodologia qualitativa 

baseada num estudo comparativo dos normativos contabilísticos aplicáveis às 

Administrações Públicas em Portugal (SNC-AP) e Espanha (PGCP), quanto à 

mensuração dos ativos não correntes.  

Originalidade: Pelo facto do SNC-AP se tratar de uma norma recentemente aprovada, 

com aplicação obrigatória no ano de 2018 (excecionalmente para certas entidades 

apenas em 2019), podemos considerar que este trabalho é um tema original e atual, 

ainda pouco investigado no âmbito científico. Para além disso, este trabalho também 

é original na medida em que permite estabelecer uma comparação com a mensuração 

dos ativos não correntes que é efetuada na vizinha Espanha.  

 Resultados: Do estudo efetuado constatamos que, de um modo geral, o SNC-AP e o 

PGCP em análise, convergem em termos de mensuração dos ativos não correntes, 

com destaque para a mensuração inicial, referindo o custo como critério geral de 

mensuração e o justo valor como critério aceite apenas em situações particulares. No 

que respeita à mensuração posterior, ambos os diplomas primam pela preferência 

pelo modelo do custo, apresentando-o como regra geral de mensuração, e o modelo 

da revalorização apenas como tratamento alternativo ou especial. Todavia, algumas 

diferenças se denotam entre estes diplomas, nomeadamente: o PGCP remete a 

mensuração dos ativos intangíveis e das propriedades de investimento para a norma 

dos ativos fixos tangíveis; enquanto no SNC-AP, os intangíveis seguem, de um modo 
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geral, os mesmos critérios dos ativos fixos tangíveis, mas as propriedades de 

investimento apresentam regras de mensuração distintas (não se prevendo a 

revalorização, mas sim um modelo do justo valor como opcional juntamente com o 

modelo do custo); na mensuração posterior dos ativos fixos tangíveis e dos ativos 

intangíveis, o SNC-AP não prevê o reconhecimento de imparidades no modelo da 

revalorização, ao contrário do PGCP que prevê o seu reconhecimento nos dois 

modelos. Não obstante estas diferenças, concluímos que ambos os diplomas 

constituem um importante passo com vista à harmonização da contabilidade entre 

diferentes países da União Europeia, permitindo aproximar a normalização 

contabilística dos seus países às normas internacionais do IPSASB, apesar de 

relativamente à mensuração posterior, se afastarem da IPSAS nº 17, que coloca o 

modelo do custo e o da revalorização ao mesmo nível, enquanto modelos opcionais.  

Limitações: Por se tratar de um tema atual e que não está muito investigado, foram 

sentidas limitações, sobretudo ao nível da revisão de literatura científica a respeito 

do SNC-AP, que ainda é muito escassa.  

___________________________________________ 

 
Determinantes da Liquidez Bancária: evidência empírica em Portugal 

Marco Amaral, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

Objetivo:  O presente estudo tem como principal objetivo analisar os determinantes 

da liquidez bancária dos bancos que operam em Portugal durante o período 

compreendido entre 2002 a 2015. Para concretização do objetivo deste estudo, 

primeiro, foi efetuada uma revisão da literatura existente, bem como, analisados 

outros estudos sobre esta temática e segundo, testada empiricamente a existência de 

relações entre fatores internos determinantes da atividade bancária como, a solidez, 

a dimensão, a participação dos empréstimos, a qualidade do crédito, a rendibilidade, 

a eficiência operativa e a produtividade que podem influenciar a liquidez dos bancos 

portugueses.  

Metodologia: A metodologia adotada no presente estudo fundamenta-se no 

tratamento de dados financeiros respeitantes ao setor bancário. Para tal, recorreu-se 

à técnica de análise de conteúdo das demonstrações financeiras individuais 

disponibilizadas nas publicações estatísticas da APB – Associação Portuguesa de 

Bancos e nas publicações obrigatórias do BdP – Banco de Portugal. De modo a 

determinar a liquidez bancária dos bancos da amostra, foi definido com base na 

revisão da literatura, um indicador de liquidez (variável dependente) e sete fatores 

determinantes internos (variáveis independentes) que podem influenciar a liquidez 

dos bancos. Na estimação econométrica do modelo, utiliza-se a técnica Panel Data 

(Stata 13 – Statistics Data Analysis) que combina dados cross-section (bancos) e time-

series (anos). A atividade bancária, pela sua natureza específica, dificulta a 

observação adequada dos mesmos bancos em todos os anos, pelo que foi construído 
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um painel de dados não balanceado. Assim, como forma de modelar a relação 

funcional entre as variáveis do estudo, desenvolveuse um modelo de regressão linear 

múltiplo.  

Originalidade: Espera-se que o presente estudo permita dar fortes contributos para a 

investigação nesta área temática, essencialmente, na análise ao comportamento da 

liquidez das instituições bancárias a operar em Portugal. Este estudo, permite 

retratar a realidade da banca portuguesa ao longo de um período de 14 anos, bem 

como, contribuir para os ensinamentos da liquidez dos bancos focada nos seus 

determinantes internos, ou seja, decorrentes da sua gestão e atividade quotidiana.  

Resultados:  Resumindo os resultados obtidos conclui-se que recorrendo a um 

modelo de regressão linear múltiplo, foi possível revelar que se apresentam como 

estatisticamente significativas apenas as variáveis internas: participação dos 

empréstimos, dimensão e solvabilidade, apresentando todas uma relação positiva, 

confirmando deste modo os estudos realizados por outros autores. Conclui-se ainda 

que, a regressão globalmente, é estatisticamente significativa para os três modelos 

estimados que consideram um painel simples (pooled OLS), um painel com efeitos 

fixos (fixed effects) e um painel com efeitos aleatórios (random effects).  

Limitações: A principal limitação verificada na realização deste estudo empírico 

resulta do facto de apenas ter sido utilizada uma variável dependente da liquidez 

bancária. Atendendo ao conceito abrangente da liquidez nos bancos, poderá esta 

análise isolada proporcionar limitações de interpretação dos resultados obtidos.  

___________________________________________ 

Os Indicadores Chave de Desempenho numa Empresa Pública de Transportes 

Urbanos  

Patrícia Quesado and Cátia Costa, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

Objetivo: rever o painel de indicadores e, através de um processo de benchmarking, 

explorar e propor os indicadores chave de desempenho para os transportes urbanos, 

com foco no desempenho de uma empresa de transporte público. Pretende-se 

identificar as lacunas de desempenho e estabelecer metas e medidas para 

preenchêlas, bem como aprender com a experiência de cidades com melhores 

desempenhos.   

Desenho/metodologia/abordagem: tendo em conta a utilização de um processo de 

benchmarking, realizamos uma investigação qualitativa através da realização de um 

estudo de caso exploratório numa empresa pública de transportes localizada no norte 

do país. Foram recolhidos dados qualitativos de entrevistas realizadas aos 

colaboradores da organização e analisados todos os documentos contabilísticos e 

financeiros fornecidos, aliando-se as observações diretas.  
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Resultados: o estudo permitiu realizar alterações pertinentes aos indicadores 

existentes e definidas novas metas. Além disso, selecionamos os indicadores chave de 

desempenho capazes de solucionar algumas falhas na compreensão e na análise dos 

resultados. Em concreto, verificamos que os indicadores estão de acordo com os 

objetivos da organização, sendo estes evidenciados por um Tableau de Bord dividido 

por objetivos. Não obstante, alguns indicadores tinham a fórmula de cálculo e as 

respetivas metas inapropriadas, isto é, não se encontravam ajustados, possibilitando 

falhas na sua compreensão e análise dos resultados. Constatamos que no Tableau de 

Bord da organização existia um número excessivo de indicadores e que alguns 

indicadores não podiam ser alvo de comparação com outras organizações do ramo ou 

simplesmente com anos anteriores. Assim, tendo presente a revisão de literatura 

sobre os melhores indicadores, foram alterados alguns indicadores, introduzidos 

novos indicadores, com as respetivas metas, e eliminados outros indicadores 

existentes, para concretizar e medir os objetivos definidos pela organização.  

Originalidade/valor: identificaram-se um conjunto de indicadores chave de 

desempenho que podem ser utilizados neste tipo de organizações. Assim, 

entendemos que a proposta de indicadores apresentada é o principal contributo 

deste trabalho já que consideramos que após a sua colocação em prática permitirá 

reunir informações que possibilitarão à empresa concentrar-se nas suas questões 

essenciais (proposta de indicadores chave de desempenho por cadeia de valor/área), 

avaliando o seu  

desempenho de uma forma mais realista e possibilitando uma gestão estratégica, 

facilitando a sua compreensão e análise dos resultados. Além disso, na literatura são 

raros os estudos existentes sobre a utilização do processo de benchmarking na 

identificação de indicadores chave de desempenho em organizações do setor dos 

transportes, em particular dos transportes públicos, e em Portugal, facto que nos 

permite dar a este estudo um enfoque inovador.   

__________________________________________ 

Taxonomia da Falência, a Previsão e a Recuperação de Empresas - Uma Visão 

Cândido Peres,  Mario Antão and Helio Marques,  Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração de Lisboa 

Este artigo estuda o (in)sucesso dos processos de recuperação de empresas. É banal 

afirmar que a previsão e a antecipação são particularmente importantes em tempo de 

crise, tendo a actuação dos gestores impacto determinante nos processos de 

recuperação. Apesar do empenho dos sucessivos governos e legisladores, com 

carácter pro-activo, em promover mecanismos de identificação antecipada destas 

situações, o nível de sucesso destes processos é muito baixo.  

Partindo de uma amostra aleatória extraída de uma base de dados europeia, estudam-

se os percursos anteriores à falência, bem como as trajectórias de recuperação, 

identificando-se as principais causas para o preocupante número de insucessos de 
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recuperação. Cruzando os resultados obtidos com estudos de referência sobre causas 

e trajectórias de recuperação, avalia-se a evolução observada nestes processos e 

procura-se contribuir para um maior sucesso na recuperação empresarial.  

No que concerne à análise da taxonomia da falência, causas, reacções, trajectorias e 

principais factores influenciadores do insucesso da recuperação conclui-se que a 

mudança observada nas últimas décadas não é significativa, propondo-se, por isso, 

medidas complementares para procurar melhorar a eficiência dos instrumentos de 

recuperação.  

___________________________________________ 

 
Fatores que determinam a utilidade da informação financeira na tomada de 

decisão 

Catarina Cepêda,  Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto  and Albertina 
Monteiro, ISAG-European Business School 

Objetivo: A informação financeira produzida pela contabilidade é para os gestores 

uma ferramenta imprescindível, dado que os pode auxiliar na tomada de decisões 

económicas. Este estudo desenvolve um modelo teórico que visa avaliar os fatores 

que tornam a informação financeira útil à tomada de decisão. Fatores esses que estão 

associados às caraterísticas da empresa (dimensão, performance e antiguidade) e às 

caraterísticas individuais do gestor (género, habilitações académicas, aptidão para 

pressionar os resultados contabilísticos, proprietário da empresa, conhecimentos de 

gestão).   

Metodologia: Este estudo assenta numa pesquisa quantitativa com a aplicação de um 

inquérito aos contabilistas certificados que exercem atualmente a função.  

Originalidade: Na literatura e em Portugal não foram identificados estudos que 

analisam a influência dos fatores individuais do gestor e de contexto (caraterísticas 

da empresa) na utilidade da informação financeira na perspetiva no contabilista 

certificado. Neste estudo optou-se por aplicar o inquérito aos contabilistas 

certificados dado que estes detêm conhecimento relativamente à utilidade que o 

gestor atribui à informação financeira em função do tipo de informação que lhes é 

solicitada pelo gestor.   

Resultados: Com base numa amostra de 157 contabilistas certificados, os resultados 

revelam que os gestores de empresas de maior dimensão, com demonstrações 

financeiras mais completas, com mais experiência (antiguidade) e com melhor 

performance, atribuem maior utilidade à informação financeira na tomada de 

decisão. Relativamente às caraterísticas individuais do gestor, constata-se que o 

gestor que não é proprietário, que  

possui habilitações académicas ao nível do ensino superior e conhecimentos de 

gestão atribui maior utilidade à informação financeira na tomada de decisão. O sexo 
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do gestor e a sua aptidão para este moldar os resultados contabilísticos não têm 

influência significativa na utilidade que o mesmo atribui à informação financeira.   

Implicações práticas: Esta pesquisa revela-se pertinente para o desenvolvimento da 

literatura e para os profissionais na área da contabilidade e gestão dado que fornece 

uma melhor compreensão da informação financeira que é valorizada pelos gestores 

das empresas Portuguesas na tomada de decisões económicas. Assim, o estudo 

orientará o profissional de contabilidade quanto à informação a preparar no âmbito 

das suas funções, atendendo às características do gestor e à empresa onde o mesmo 

exerce funções.  

Limitações: Este estudo apresenta algumas limitações e uma delas refere-se com a 

dimensão da amostra do inquérito, uma vez que se utiliza uma amostra por 

conveniência o que limita a generalização dos resultados. Outra limitação deve-se ao 

facto de o inquérito não ser aplicado diretamente ao gestor.   

 

 

Eficácia dos Modelos de Previsão de Falência Empresarial nas Portuguesas e 

Espanholas – O caso do Sector do Turismo 

Cândido Peres and  Mario Antão,  Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa 

A crise financeira global e o crescente número de encerramentos de empresas em 

Portugal e Espanha, torna crucial compreender as actuais causas da “falência” 

empresarial, bem com a forma mais eficaz de previsão e antecipação desta realidade. 

Uma “falência” difere significativamente de outra, não apenas nas diferenças 

relacionadas com a geografia ou setores de actividade, mas também em muitas outras 

variáveis o que justifica as dificuldades e limitações na sua previsão. Neste estudo 

temos por objectivo validar a eficácia dos modelos existentes e a sua capacidade de 

disponibilizar informação útil para a tomada de decisão, propondo mecanismos de 

escolha do modelo que, em cada momento, consubstancie a melhor alternativa para 

a previsão de “falência” empresarial para as empresas do sector do turismo, até 6 anos 

antes desse facto se concretizar.  Desta forma seleccionamos, de entre as empresas 

portuguesas e espanholas, as do sector do alojamento, restauração e similares (CAE 

I), sujeitas a revisão legal de contas, repartindo-as por duas amostras; uma 

representativa das empresas “falidas” e outra das não “falidas”. Às amostras foram 

aplicadas 21 formulações com maior presença na literatura, multissectoriais, para 

diversos horizontes temporais e com origem numa elevada diversidade de países. 

Como principal conclusão, alem de uma reflexão sobre as actuais causas das falências, 

observa-se que das formulações estudadas, as desenvolvidas por Altman et al. (1979), 

Lizarraga (1998) e Monelos et al. (2011) se constituem nos melhor previsores de 

“falência”, até 6 anos antes desta ocorrer, para as empresas portuguesas e espanholas 

com actividade principal no sector do alojamento, restauração e similares (CAE I).  

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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Parallel Session Thursday, 21st of June, 10:30 - 12:30 Classroom 9 

 

Chair: Victor Tavares, ISAG – European Business School 

 

Management 

Antecedentes organizacionais e exógenos das estratégias de diversificação 
internacional 

António José Figueiredo, Margarida Vicente and António Mário Rodrigues, Instituto 

Politécnico de Viseu 

Objetivo: Este estudo visa analisar as estratégias de diversificação internacional e os 

seus antecedentes organizacionais e exógenos. Especificamente, a orientação 

empreendedora e as capacidades dinâmicas da empresa são dois fatores de natureza 

organizacional, enquanto a incerteza ambiental decorrente da diversidade dos 

diferentes mercados é estudada como um antecedente exógeno.  

Metodologia: Focando-se numa amostra de PMEs das indústrias transformadoras 

portuguesas, o estudo baseou-se nos dados recolhidos em 390 empresas através de 

um questionário on-line, tendo o processamento e análise sido realizados através do 

uso de um modelo de equações estruturais.   

Originalidade: Apesar do suporte encontrado na literatura para a presença 

simultânea da orientação empreendedora e capacidades dinâmicas (como fatores 

organizacionais) e da incerteza ambiental (enquanto elemento exógeno), é bastante 

diminuta a investigação empírica sobre a matéria. Por outro lado, no contexto da 

realidade prática da atividade económica, discute-se muito, hoje em dia, o tema da 

internacionalização e a necessidade das empresas iniciarem ou reforçarem as suas 

atividades internacionais, favorecendo, desta forma, o seu grau de competitividade e 

o desenvolvimento económico e social dos seus países de origem e de destino, 

temática que este estudo investiga.  

Resultados: O processamento e análise através dos dados recolhidos sugerem a 

existência de diferentes tipos de influência dos antecedentes estudados, de acordo 

com as opções feitas pelas empresas face às várias dimensões das estratégias de 

diversificação internacional aqui investigadas.  

Implicações práticas: O presente trabalho permitiu concluir por algumas implicações 

práticas para a gestão. Em primeiro lugar, a recomendação aos gestores e dirigentes 

de PMEs de que, em particular quando a diversificação internacional a adotar 

privilegia a dimensão âmbito, deverão ter em especial atenção a necessidade do 

desenvolvimento ou reforço de uma orientação de natureza empreendedora ao nível 

da organização, ou seja, de uma postura orientada para a inovação, proatividade e de 

disponibilidade para a assunção de riscos. Adicionalmente, os responsáveis pelas 
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PMEs deverão, por outro lado, perante as especificidades próprias das operações 

internacionais em que se vão envolvendo, procurar identificar cuidadosamente quais 

as atividades mais críticas para a prossecução dessas operações e, agindo em 

conformidade, fazendo uso das suas capacidades dinâmicas, providenciarem no 

sentido da reconfiguração efetiva dos ativos a elas associados, processo para o qual, 

como se viu anteriormente, a postura empreendedora será também um importante 

requisito.  

Limitações: Duas principais limitações do estudo devem ser registadas. Primeiro, a 

sua natureza transversal, já que para muitas das variáveis estudadas, envolvendo 

processos ao longo do tempo, o uso de dados longitudinais, portanto (relacionados a 

uma série temporal), permitiria uma avaliação mais apropriada das relações entre as 

principais variáveis. Em segundo lugar, no que diz respeito ao próprio tema central, 

as estratégias para a diversificação internacional das PME, apesar das várias 

dimensões utilizadas (uma referente à intensidade e duas ao âmbito), a não 

investigação da dimensão cultural é potencialmente uma limitação.  

___________________________________________ 

Antecedentes da intenção de praticar Voluntariado Jovem em Portugal: 

contributos na construção e proposta de um modelo concetual 

Marta Quinta, Isabel Ardions, Paulo Gonçalves and Madalena Abreu, CEOS.PP, Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração do Porto 

Ao longo dos anos tem existido um desenvolvimento exponencial dos conceitos de 

Voluntariado e Terceiro Setor, justificado pelo crescimento das organizações sem fins 

lucrativos. Ambas as conceções são complexas e multidisciplinares, uma vez que 

englobam uma diversidade de instituições e de comportamentos, originando uma 

multiplicidade de designações. Nesta perspetiva, a noção de Voluntariado acompanha 

a constante evolução da Sociedade, daí não existir uma definição clara e precisa da 

mesma. Contudo, o benefício para com o próximo, de forma livre e desinteressada é 

uma das características predominantes que parece convergir para uma relativa 

harmonização dos diferentes conceitos existentes.   

Propósito: o objetivo geral desta investigação é propor um modelo concetual, pelo 

qual se analisam e medem possíveis antecedentes da intenção de praticar 

Voluntariado, entre uma amostra de jovens portugueses. Pretendemos investigar a 

aplicabilidade da teoria do comportamento planeado à intenção de praticar 

Voluntariado em Portugal.   

Metodologia: realizaremos um estudo empírico, de natureza quantitativa, com base 

em inquirição em corte transversal, a partir da identificação de um modelo teórico, 

suportado pelo levantamento bibliográfico sobre determinadas variáveis latentes, 

suscetível de permitir investigar relações e possíveis antecedentes da intenção de 

praticar Voluntariado. Os dados serão recolhidos através de inquérito por 
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questionário online; o modelo proposto e as hipóteses serão analisados através de 

modelização por equações estruturais.  

Originalidade: o interesse do estudo do Voluntariado para a sociedade é útil, pelo 

potencial de criação de valor social. O contributo relevante para o conhecimento é 

investigar um novo modelo de variáveis, aplicado à realidade portuguesa e uma 

amostra de jovens, ainda pouco Conhecidas, onde urgem maiores contributos 

empíricos e teóricos sobre o tema.   

Resultados: avaliar a capacidade preditiva das variáveis independentes e como se 

(cor)relacionam as dimensões dos constructos estudados que podem permitir obter 

eventuais resultados originais na amostra portuguesa.  

Implicações: a nível de implicações teóricas o Voluntariado é determinante na 

organização da vida pessoal e organizacional, apresentando uma dinâmica constante 

de evolução ao longo dos anos, tanto a nível concetual, como na quantidade de 

voluntários (jovens) que já abrange. Relativamente a implicações práticas, estas 

poderão permitir inferir recomendações para a gestão e gestores, no âmbito do 

Terceiro Setor.  

Limitações: uma restrição deste trabalho resulta na utilização de uma pesquisa em 

corte transversal, a qual, apenas parcialmente poderá representar a realidade, 

considerando o período de tempo de estudo restrito. A escolha de apenas um pequeno 

grupo de variáveis organizacionais explicativas da intenção de praticar Voluntariado 

poderá constituir uma limitação.  

___________________________________________ 

O desempenho económico-financeiro das unidades hoteleiras nos últimos anos. 
Uma análise comparativa Porto/Gaia versus Bragança/Vila Real 

José Pereira, Amélia Silva and Mário Basto, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

No início desta década a crise económica revelou-se uma oportunidade para o sector 

do turismo. A instalação de bases de companhias aéreas low cost no Porto permitiu 

um aumento sem precedentes do número de passageiros a aterrar no norte de 

Portugal. Abriram-se negócios, criaram-se atividades de animação turística e o 

restauro de habitações para alojamento local impulsionou o sector da construção 

civil. 

O aumento de turistas fez aumentar a atividade e o volume de negócios de muitas 

empresas. Este artigo procura comparar a evolução de alguns resultados e 

indicadores económico-financeiros entre unidades hoteleiras dos concelhos do Porto 

e de Gaia com unidades do mesmo sector, mas situadas no interior norte, 

nomeadamente nos distritos de Bragança e Vila Real. Para este efeito selecionamos 

uma amostra de 259 empresas, da CAE 551 e da CAE 552, com dados completos entre 

2010 e 2016. 



 

16 

Desta análise concluiu-se que a média dos Resultados líquidos registou uma variação 

positiva de 2010 para 2016 de 128% nas empresas do interior e de mais de 4000% 

nas congéneres do Porto-Gaia. Não obstante estes valores, a média do volume de 

negócios sofreu um decréscimo de 7% no interior tendo aumentado 130% nas 

unidades do litoral. A média da rentabilidade económica foi negativa nas duas 

amostras até 2013, sendo em 2016 de 2 nas unidades do interior e de 14 no litoral. A 

variação da média da rentabilidade financeira foi de 69% no interior e de 59% no 

litoral. A média do endividamento sofreu um decréscimo de 34% nas unidades do 

litoral, mas um aumento de 1% nas unidades sediadas nos distritos de Bragança e Vila 

Real. 

___________________________________________ 

O impacto de ações estratégicas e operacionais na sustentabilidade da Cadeia 

de Abastecimento: o caso da Indústria do Vinho 

António Mário Rodrigues, António José Figueiredo and Margarida Vicente,  Instituto 

Politécnico de Viseu 

Objetivo: A importância crescente da Gestão da Cadeia de Abastecimento na 

estratégia do negócio, na captação e retenção de clientes e mercados, na eficiência da 

gestão de operações e na rentabilidade das empresas resulta, em grande parte, da 

conjugação de alguns fatores que tem vindo a tornar o ambiente das empresas muito 

mais exigente e competitivo. Assiste-se, atualmente, a uma preocupação crescente 

com a implementação de ações de diferentes níveis, tendo o presente estudo o 

objetivo de analisar o seu efeito sobre as várias dimensões da sustentabilidade, 

associando-as também à utilização racional da energia.  

Metodologia: O estudo foi realizado na Adega Cooperativa de Mangualde, incidindo, 

numa primeira fase, sobre o levantamento das ações estratégicas, táticas e 

operacionais desenvolvidas no período 2009 a 2017, constantes nos Relatórios de 

Atividades. Numa segunda fase, as ações foram enquadradas nas sete atividades 

âncora da Cadeia de Abastecimento (Desenvolvimento de fornecedores, Produção e 

operações, Equipamentos e infraestruturas, Serviço ao cliente, Gestão de 

stocks/aprovisionamento, Transporte/armazenagem e Gestão da informação) e 

calculado o seu peso relativo para cada uma das dimensões da sustentabilidade 

(ambiental, económica e social) e para a utilização racional de energia. Finalmente, 

foram comparadas, para o período em estudo, algumas métricas e elaborado um 

quadro comparativo.  

Originalidade: A utilização de uma estrutura cooperativa, com um modelo de gestão 

substancialmente diferente do empresarial, constituiu a principal novidade da 

investigação realizada. Embora a nível internacional se encontrem algumas 

abordagens a este nível, não foram encontrados trabalhos deste âmbito no contexto 

português e em concreto na Região Demarcada do Dão.  
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Resultados: Com base nas sete atividades da Cadeia de Abastecimento, constata-se 

que a atividade “Equipamentos e infraestruturas” enquadrou o maior número de 

ações (23%), encontrando-se o “Serviço ao cliente” no lado oposto, com apenas 8%. 

Nas diferentes dimensões da sustentabilidade, verifica-se que a “Económica” assume 

a maior importância, com uma média ponderada de 73%, seguida pela “Ambiental”, 

com 68% e a “Social”, com 48%. Quanto à “Utilização Racional de Energia”, esta situa-

se nos 61%. Relativamente às 28 métricas selecionadas, 20 contribuíram de forma 

positiva, sendo a Dimensão Económica a que mais pesou no êxito da gestão, com 83% 

de métricas favoráveis, secundadas pelas Dimensões Social e Ambiental, com 67% e 

57%, respetivamente.  

Implicações práticas: O presente trabalho possibilitou a realização de um 

levantamento exaustivo das principais ações estratégicas, táticas e operacionais 

implementadas durante os últimos nove anos na Adega Cooperativa de Mangualde, 

uma instituição cooperativa do setor vitivinícola da Região Demarcada do Dão, em 

Portugal. O efeito decorrente desta investigação junto dos quadros da organização foi 

gratificante, sensibilizando-os para esta temática e procurando-se que alterem os 

seus comportamentos em pequenas atitudes do quotidiano. Por se tratar de uma 

instituição cooperativa, com um modelo de gestão de caraterísticas específicas bem 

vincadas, esta sensibilização para a sustentabilidade tornase ainda mais relevante.  

Limitações: A dificuldade na recolha e sistematização dos dados, a natureza 

exploratória da investigação (em virtude da sua natureza qualitativa) e a validação 

das principais métricas utilizadas devem ser consideradas como limitações ao estudo 

apresentado.  

___________________________________________ 

 
A Transparência na Administração Pública Local: Análise dos Websites da 

NUT2 

Maria José Gonçalves, Amélia Silva, Sandrina Teixeira, Anabela Martins Silva and 
Telma Maia, Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 

Nas sociedades modernas e democráticas é imprescindível que as organizações 

públicas prestem contas da gestão dos recursos públicos. Assim, a informação sobre 

a utilização e a gestão dos recursos públicos é um direito dos cidadãos.  Os cidadãos 

têm de ser informados sobre que recursos os gestores públicos utilizaram, por que 

razão os utilizaram, como os utilizaram, que resultados obtiveram e quais as metas 

que esperavam alcançar. Em resumo, os cidadãos têm o direito de conhecer como 

estão a ser gastos os recursos que advêm dos seus impostos. Por outras palavras, os 

gestores têm que permitir e facilitar a transparência da gestão dos recursos (Arnold 

& Garcia, 2011), nomeadamente através da prestação de contas aos cidadãos. 

Prestação de contas é um conceito plural que pode ter diferentes significados 

dependendo dos atores, do contexto e dos propósitos. Não existe uma única definição 
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concreta e operativa (Bovens, 2007, Bovens, 2010; Ebrahim, 2003; Murtaza, 2012, 

Samuel, 1992, podendo ser abordado segundo uma perspetiva política (Weingart, 

1999), normativa (Ebrahim, 2009), instrumental (Moynihan, 2003) ou funcional 

(O'Dwyer e Unerman, 2007). Neste contexto, constituiu objetivo principal deste 

trabalho a realização de um estudo sobre a informação contabilístico-financeira 

disponibilizada nos websites da NUT II.  Para proceder à recolha e análise da 

informação disponibilizada nos websites foi elaborada uma matriz constituída por 

indicadores do IMT (Índice Municipal de Transparência), do POCAL (Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais) e outras informações consideradas 

obrigatórias, tais como: taxa de Derrama, IMI, percentagem de participação variável 

de IRS e montante total das dívidas desagregado por rubrica. Neste contexto, as fontes 

foram cruzadas e, para a elaboração da matriz, foram consideradas as coincidências 

de indicadores presentes no IMT e no POCAL. Os resultados obtidos concluíram que 

praticamente todas as autarquias cumprem a disponibilização da informação 

obrigatória por lei, com a exceção de um município que não disponibiliza qualquer 

informação contabilística e outros municípios que não disponibilizam a totalidade 

dos documentos. Todavia, persiste ainda um conjunto significativo de autarquias que, 

além dos elementos exigidos nos termos pela lei, disponibilizam ainda outros 

documentos de forma voluntária.  

Adicionalmente, o estudo constatou que a acessibilidade da informação (acesso à 

informação e formato dos documentos) é variável, uma vez que não se conseguem 

identificar padrões na acessibilidade. Atendendo que, na maioria dos websites o 

motor de pesquisa não consegue obter os documentos, considera-se que a 

acessibilidade é baixa,  

pois a obtenção dos documentos não é conseguida de forma intuitiva e fácil, pois os 

mesmos não estão disponíveis de forma simples nos websites.  

___________________________________________ 

Experiências com MOOC: um estudo exploratório com formandos portugueses 

Rui Oliveira, Belém Barbosa and Dora Simões, Universidade de Aveiro 

Propósito: MOOC são cursos especializados, normalmente pertencentes a 

universidades, que funcionam em ambientes virtuais e destacam-se por serem 

gratuitos e abertos ao público, traduzindo-se num novo modelo de ensino a distância 

que vem apresentando um grande dinamismo, em particular em alguns países da 

América do Norte e da Europa (e.g., Holanda). Um dos stakeholders deste modelo são 

as instituições de ensino superior, que oferecem cursos ao público em geral, em 

plataformas especializadas (e.g., Coursera, edX, Udemy) ou em plataformas próprias. 

Em Portugal, os MOOC oferecidos são ainda raros, apesar de vários estudos darem 

sinais do interesse que os mesmos têm para potenciais formandos. Assim, o presente 

estudo tem por objetivo explorar experiências de Portugueses com MOOC, 
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identificando as suas perceções, obstáculos e intenções futuras de adoção desta forma 

de adquirir formação.   

Metodologia: Considerando os objetivos definidos e a sua natureza exploratória, este 

estudo segue a metodologia qualitativa. A recolha de dados é feita com base em 8 

entrevistas estruturadas, a pessoas que já tinham realizado ou iniciado cursos de 

formação online, incluindo MOOC. Os entrevistados foram identificados através da 

rede de contactos dos investigadores, pelo que assenta no método de amostragem por 

conveniência, tendo-se, contudo, garantido que os indivíduos selecionados não só 

correspondiam à população em estudo, mas também que detinham perfis variados 

em termos de género, idade, ocupação profissional e experiência com MOOC. 

Verificou-se que a saturação dos dados foi atingida, pelo que o número de entrevistas 

foi considerado adequado. Foram adotados princípios éticos rigorosos, 

designadamente com respeito à confidencialidade e anonimato, ao consentimento 

informado, e à voluntariedade da participação.   

Originalidade: São ainda escassos os estudos sobre MOOC em Portugal, assim como 

os cursos desta natureza que são oferecidos por instituições Portuguesas, 

designadamente instituições de ensino superior. O investimento desta estratégia 

educativa em Portugal carece de uma melhor compreensão do processo de decisão, 

preferências e perceções por parte dos Portugueses que conhecem e experimentaram 
ou consideraram experimentar este tipo de cursos.   

Resultados: Os participantes deste estudo reconhecem nos cursos MOOC a 

capacidade de desenvolver competências profissionais, quer para complementar e 

atualizar a sua formação, quer para se especializarem em novas áreas ou procurarem 

novas saídas profissionais. O custo baixo deste tipo de cursos é uma das suas 

vantagens, mas os participantes demonstraram quer optar por tirar MOOC apenas de 

forma gratuita ou aproveitando campanhas promocionais com grandes reduções de 

preço. As suas narrativas permitiram identificar um conjunto de facilitadores e 
obstáculos à escolha de MOOC em detrimento de outro modelo de formação.  

Implicações: Os participantes demonstraram maior confiança e preferência por 

cursos ministrados por universidades internacionais de renome. Assim, 

universidades nacionais deverão ter em particular consideração a concorrência por 

parte de universidades com maior notoriedade, designadamente Americanas, quer no 

desenvolvimento das suas estratégias, quer nos argumentos utilizados na 

comunicação.  

Limitações: Os resultados não devem ser generalizados devido ao método de 

amostragem e ao número de participantes do estudo. Recomenda-se que investigação 

futura continue a estudar a experiência, perceções e preferências de Portugueses que 

tenham frequentado ou pretendam frequentar MOOC.   

___________________________________________ 
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Crowdfunding as a new financial alternative in seeding entrepreneurship 

Busra Tuncer,  Mugla Sıtkı Kocman University 

Purpose: The primary purpose of this study will be to clarify the nature of the 

crowdfunding as a part of crowdsourcing, Collins & Pierrakis (2012) define 

crowdsourcing as a way of raising fund of projects or businesses with small 

contributions from large communities. Crowdsourcing is useful as a whole for 

businesses, entrepreneurs and the economy because it generates revenue and 

increases the customer base (Prive, 2012). Thus, crowdfunding can be defined as a 

kind of mass resource usage where the crowd is used to collect money for a company, 

charity or artistic endeavor. Therefore, the aim of the study is show some possible 

ways for entrepreneurs to benefit from crowdfunding to expand their businesses. 

Moreover, this study contributes to the young foundation of scientific research on the 

topic with a literature review on crowdsourcing in general as well as crowdfunding 

in detail.  

Design/methodology/approach: In the study, the term crowdsourcing has been given 

in general as well as crowdfunding in detail and possible ways for entrepreneurs to 

benefit from crowfunding as a new financial way, have been searched and given by 

recent review of literature. Examples are provided.  

Expected Findings:  The study offers insight into why crowdsourcing is getting used 

more and more each day and further  understanding  one  of  the  dimensions  of  it: 

Crowdfunding.  The  expected  findings highlight the advantages of crowdfunding 

from the point of entrepreneurs.  

Research limitations/implications: The research is limited as the crowdfunding is a 

new concept in business environment and the related literature is not broad based. 

Limited studies are taken into consideration.  

Originality/value: Crowdfunding is a new phenomenon that has only recently 

received attention in the literature. The paper contributes to improve understanding 

of crowdfunding in seeding entrepreneurship. This study will provide information 

about the perception and experiences of entrepreneurs with crowdfunding  

___________________________________________ 
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Moderating effect of environmental turbulence on innovation 

Margarida Vicente, António Figueiredo and António Rodrigues, Polytechnic Institute of 

Viseu 

This research examines how marketing capabilities, technological capabilities, and 

innovation influence export performance. More specifically, we evaluate whether the 

effects of capabilities (marketing and technological) on innovation are moderated by 

high vs. low technological and market turbulence. The study draws on data collected 

by an online questionnaire in a sample survey of 471 exporting manufacturing firms. 

The findings show that marketing and technological capabilities significantly 

contribute to export performance via organizational innovation intensity. The results 

also demonstrate that marketing capabilities have a stronger impact on innovation 

and export performance than technological capabilities. Moreover, in both high and 

low technological turbulence, the innovation effects of marketing capabilities are 

stronger than the effects of technological capabilities. In its turn, market turbulence 

does not moderate the relationship between capabilities and innovation. The results 

provide guidelines for managers and generate directions for future research. 

___________________________________________ 

Determinants of research-based spin-offs survival 

Oscarina Conceição, Ana Paula Faria and Cândida Machado, DINÂMIA-CET,Polytechnic 

Institute of Cavado and Ave, UNIAG  

The entry of new firms in the market bringing in new knowledge, technologies or 

products is seen as an important driver of economic growth. Spin-off firms are a 

particular case of new firm entry. Academic spin-off relates to a firm whose creation 

is based on the formal and informal transfer of technology or knowledge generated 

by public research organizations.  

 Existing literature has shown that research-based spin-offs firms usually exhibit 

lower death risks than other start-ups.  Whereas, on average, 40% to 50% of the firms 

in a given market survive beyond the seventh year, in the case of academic spin-offs 

the survival rate can be as high as 90%.   

A possible explanation could be that academic spin-offs benefit from numerous 

advantages, either in the set up phase or throughout the life of the firm such as the 

high number of employees with PhD degrees, greater experience in research, 

privileged access to financial funds and networks with the academic system (Lockett 

and Wright 2005; Walter et al. 2006; Jong 2006). However, these firms usually have 

on average less experience in industry, which could act as a disadvantage and offset 

those potential advantages (Colombo and Piva 2012). Another explanation could be 

the innovative capacity of these firms. The degree of innovation of the firm and the 

fact that it is near of the technological frontier is regarded as relevant to increase their 

probability of survival (Audretsch 1995; Fontana and Nesta 2009).   



 

22 

However, few studies have focused on the survival determinants of these particular 

firms.   

Using a unique dataset, this paper analyzes the survival of Portuguese RBSOs from its 

beginning in 1979 to 2015. The study goes beyond prior research in using a larger 

and more comprehensive database than previous studies that corresponds to the 

population of Portuguese academic spin-offs created until 2007. Moreover, this study 

provides an integrative view by simultaneously investigating the role that founding 

conditions, parent and location characteristics play on RBSOs´ survival.   

In order to analyze the determinants of RBSOs’ survival and test our hypotheses, we 

first use a semi-parametric approach and estimated a Cox proportional hazard (PH) 

model. Considering that Portuguese spin-offs firms have different parent 

organizations and thus share common characteristics according to the parent of 

origin, we adjust the standard errors for a possible intra-parent correlation by 

clustering on the parent, and then obtained the robust estimates of variance. Then we 

estimated the parametric proportional hazards models (Exponential, Weibull, 

Gompertz). In order to select the parametric model that fits better our data we also 

estimated the Accelerate Failure-Time Parametric Models.  

Our results show that start-up size, firm age, parent reputation and region 

characteristics are key determinants of research-based spin-offs survival, casting 

doubts on the role played by the incubation process and the social ties with the parent 

organization as advanced in previous studies.  

___________________________________________ 

What makes you know and buy luxury shoes? 

Paula Rodrigues and Paula Costa, Universidade Lusíada – Norte 

The objective of this study is to verify if the knowledge and the purchase of a luxury 

brand is explained by the perception of the prestige and the overall luxury value that 

the brand has in the minds of the consumers as well as of the emotional relation that 

the brand establishes with its consumers. For this, a quantitative methodology was 

used with questionnaire data collection about the shoe Luís Onofre brand. The 

hypotheses were tested using two logistic regression models. It was verified that in 

the case of the Luís Onofre brand the variables prestige perception of the brand and 

overall luxury value perception of the brand are explanatory in the knowledge of the 

brand. In the case of the other dependent variable, beyond the prestige perception 

and the overall luxury value perception of the brand, the brand love is also a strong 

predictor of the purchase of the brand. The work has a great importance in the 

management of luxury brands because it clearly indicates that managers must 
develop strong emotional relationships with consumers. 

___________________________________________ 
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Knowledge bases and networking behavior of research-based spin-offs 

Oscarina Conceição, Cristina Sousa and Margarida Fontes,  DINÂMIA-CET,Polytechnic 

Institute of Cavado and Ave, UNIAG 

The paper addresses the role played by research-based spin-off firms (RBSOs) as 

knowledge dissemination mechanisms, through their position in knowledge 
networks.   

Previous research found that despite the continued relevance of links with research 

organisations, these firms frequently play an intermediary role between academia 

and industry and started characterising the forms assumed by that role (Conceição et 

al., 2015; 2017). This paper extends this approach by proposing that the composition 

and structure of the knowledge networks and the position occupied by RBSOs are not 

homogeneous, but vary between industries, being associated with the nature of the 

knowledge prevalent in that industry. For this purpose the paper draws on the notion 

that innovation process in firms and industries are strongly shaped by their specific 

“modes of knowledge creation” or “knowledge bases”, which have been categorised 

as analytical, synthetic or symbolic (Asheim and Coenen, 2005). According to the 

literature these modes of knowledge creation influence the nature of interactions that 

take place (Moodysson et al, 2008; Plum and Hassink, 2011; Salavisa et al, 2012) and, 

therefore, they are expected to introduce some differentiation in the knowledge 
networking behaviour of the RBSOs.   

The empirical research is based on the data on the publicly funded collaborative RDT 

projects established by the population of RBSO created in Portugal until 2007 (327 

firms), encompassing both domestic projects, funded by national programmes (237 

projects) and international projects, funded by European Framework Programmes 

(216 projects) and covering a broad spectrum of industries. The industries were 

classified according to their knowledge bases. The knowledge networks, associated 

with the participation of RBSO in those projects, were (re)constructed and analysed 

using a set of measures from social network analysis, namely for study their 
composition and structure.   

The results show that, despite RBSOs common academic origin, there some 

differences in the structure of the knowledge networks of firms in different 

industries, in particular between those characterised by an analytical knowledge base 

(of which biotechnology emerges as the most paradigmatic case) and a synthetic 

knowledge base. These differences are also reflected in the position and role occupied 
by RBSOs in the networks.   

___________________________________________ 
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Parallel Session Thursday, 21st of June, 10:30 - 12:30 Classroom 6 

 

Chair: Jorge Lopes, ISAG – European Business School 

 

Marketing I 
 

O impacto do Marketing Cultural na gestão de relacionamentos e fidelização de 
públicos: o caso do Cartão Quadrilátero Cultural 

Armandina Silva and Bruno Sousa, Instituto Politécnico do Cávado e Ave 

Objetivo: Compreender a importância do marketing cultural na gestão de 

relacionamentos e fidelização de públicos, nomeadamente, como são estabelecidos os 

relacionamentos entre os vários stakeholders, qual a importância do marketing 

digital na divulgação das atividades culturais e quais as ações desenvolvidas pelas 

organizações culturais para angariação e fidelização de públicos.  

Metodologia: A metodologia utilizada recorre ao Estudo de Caso, onde são utilizados 

multimétodos, de natureza qualitativa e quantitativa, tendo por base a análise 

documental, realização de entrevistas semiestruturadas e inquéritos sobre hábitos 
culturais, em torno do Cartão Quadrilátero Cultural.  

Resultados: Esta é uma investigação em aberto. Empiricamente conclui-se que os 

princípios gerais de marketing são atualmente adotados pelas organizações culturais, 

sendo o seu papel cada vez mais relevante. A atração e retenção de públicos é um dos 

principais objetivos das organizações culturais, pelas diversas vantagens que daí 

advém, nomeadamente, por se tratar de uma das suas potenciais fontes de 

financiamento. No final da investigação espera concluir-se sobre o impacto do 

marketing cultural na retenção e fidelização de públicos e avaliar o nível satisfação, 

fidelização e lealdade do consumidor, no caso concreto, aplicado ao Cartão 

Quadrilátero Cultural.  

Limitações da investigação: O Estudo de Caso incide, apenas, sobre equipamentos 

culturais de artes do espetáculo, não abrangendo outras áreas culturais de produção 

artística. Tendo em vista o aprofundamento do estudo e a potencial comparação de 

resultados, sugere-se a extensão do estudo a outras áreas da cultura (como, por 

exemplo, o setor museológico), onde se encontra o recurso a cartões de fidelização.   

Implicações práticas: Este estudo pretende contribuir para o desenvolvimento de 

conhecimento científico na área do marketing cultural e relacional, nomeadamente 

na gestão e relacionamentos de públicos – os destinatários finais das atividades 

culturais.  

Originalidade e valor: Evidenciando a aplicabilidade do marketing à cultura, 

pretendese com este estudo perceber a importância que o marketing relacional tem 

na captação, retenção e fidelização de públicos. Espera-se que seja um contributo para 
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o debate sobre o marketing cultural, a importância das redes culturais no fomento do 

touring cultural e da circulação de públicos.   

___________________________________________ 

Antecedentes da Intenção de compra: O caso da marca ADIDAS 

Pedro Manuel do Espírito Santo,  Instituto Politécnico de Coimbra, ESTGOH; Instituto Politécnico 

de Viseu, ESEV, and  Nuno Fortes, Instituto Politécnico de Coimbra, ESTGOH 

Objetivos: O trabalho aqui apresentado visou estudar um modelo que procurou testar 

as variáveis antecedentes da intenção para a compra de uma marca desportiva.   

Metodologia: Com o objetivo de avaliar os fatores antecedentes da intenção para a 

compra, neste estudo com caraterísticas transversais, procurou-se recolher os dados 

através de um questionário com escalas likert já testadas em outros estudos. A 

amostra constituída por 106 observações de clientes da marca Adidas, foi analisada 
através dos softwares SPSS e SMART PLS.   

Resultados: O modelo proposto e analisado por este estudo, identificou que a intenção 

para a compra de marcas desportivas será influenciada pela qualidade percebida e 

pela atratividade do design da marca. Além disso, o estatuto da marca assume um 

papel mediador na intenção de compra das marcas desportivas.   

Implicações Práticas: Este estudo evidencia que a qualidade percebida da marca é 

uma variável que influencia diretamente a intenção para a compra por parte dos 

consumidores de uma marca desportiva. Deste modo, é importante que as empresas 

desenvolvam produtos com qualidade a fim de poder melhorar a intenção para a 

compra dos seus clientes. Além disso, a atratividade do design da marca é um fator 

que é preponderante na intenção para a compra, pelo que as empresas deverão ter 

em conta que o design dos seus produtos também contribui para que os clientes da 

marca tenham intenção para a comprar.   

Limitações da investigação: Este estudo teve conclusões importantes e relevantes, 

contudo a investigação teve algumas limitações, mais propriamente o facto de ser um 

estudo aplicado à marca Adidas que faz com que a generalização dos resultados deva 

ser realizada com alguma prudência. Além disso as características da amostra e a 
transversalidade do estudo são limitações desta investigação.   

Originalidade: Este estudo apresenta um modelo original em que a qualidade 

percebida apresenta efeitos diretos na intenção para a compra. Além disso, a 

atratividade do design da marca desportiva tem importância na determinação da  

intenção para a compra de uma marca. Por fim, o estatuto da marca é uma variável 
que assume efeitos mediadores no modelo que determina a intenção para a compra  

___________________________________________ 

 

 



 

26 

Efeitos da competência emocional do pessoal de contacto na perceção do 

cliente em diferentes encontros de serviço 

Maria Antónia Rodrigues and Elisabete Ribeiro, CEOS.PP, Instituto Superior de Contabilidade 

e Administração do Porto 

Objetivo: A Competência Emorcional do Pessoal de Contacto (CEPC) é extremamente 

importante num contexto de serviços e define-se como a capacidade de um 

colaborador em perceber, compreender e regular as suas emoções e as do cliente. A 

adequada CEPS deve permitir criar e manter um clima apropriado para prestação de 

serviço. Esse estudo teve como objetivo analisar a influência do CEPS no 
comportamente, atituds e emoções do cliente em diferentes encontros de serviço. 

Metodologia: Este estudo utilizou uma metodologia de natureza quantitativa. A CEPC 

foi avaliada em torno de duas dimensões: avaliação da emoção dos outros e a 

regulação da emoção. O comportamento do consumidor foi avaliado nas dimenções: 

satisfação geral com o serviço, lealdade do cliente ao serviço, repport e emoções. Os 

encontros de serviço foram diferenciados a partir das dimensões: duração da 

iteração, conteudo emocional e proximidade geodráfica. Os dados recolhidos através 

de uma amostra de 484 repostas foram analisados arravés de estatisticas da variancia 
e regressão linear. 

Resultados: Os resultados obtidos evidenciaram uma relação positiva entre a CEPC e 

as dimensões do comportamento, atitudes e emoções analisadas nos diferentes 

encontros de serviço que maior impacto tem na percepção da competência 

emocional. 

Implicações práticas: Conhecidos os efeitos da CEPS é relevante que os gestores de 

serviços consigam recrutar, formar e reter os colaboradores que possuam elevados 
níveis de competência emocional. 

___________________________________________ 

 

A influência do valor hedónico e da familiaridade com a marca no Word of 
Mouth  

Pedro Manuel do Espírito Santo,  Instituto Politécnico de Coimbra, ESTGOH; Instituto Politécnico 

de Viseu, ESEV, and  Nuno Fortes, Instituto Politécnico de Coimbra, ESTGOH 

Objetivos: Este estudo tem como objetivo principal o estudo das variáveis valor 

hedónico, familiaridade da marca e ambiente da loja como determinantes do Word of 

Mouth de uma marca de fast food.  Metodologia: Com o objetivo de avaliar os fatores 

determinantes do Word of Mouth, neste estudo com caraterísticas transversais, 

procurou-se recolher os dados através de um questionário com escalas likert já 

testadas em outros estudos. A amostra constituída por 362 observações de clientes 

de uma cadeia de restauração fast food foi analisada através dos softwares SPSS e 

SMART PLS.  
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Resultados:Os resultados obtidos evidenciam que os indivíduos que fazem a 

comunicação Word of Mouth da marca, têm como razões o facto de serem 

familiarmente atraídos pela marca, mas também o valor hedónico que a marca 

proporciona. Todavia, O modelo identificou que o ambiente da loja não influencia 
significativamente o Word of Mouth dos indivíduos.  

Implicações Práticas: Dos resultados, obtém-se que as marcas deverão proporcionar 

valor para o cliente, mais propriamente o valor hedónico. Além disso, a familiaridade 

com a marca tem um papel determinante na forma como os indivíduos  podem fazer 
a comunicação Word of Mouth das marcas.  

Limitações da investigação: Apesar de os contributos deste estudo serem importantes 

e relevantes, a investigação teve algumas limitações, mais propriamente o facto de ser 

um estudo aplicado a uma marca apenas o que faz com que a generalização dos 

resultados deva ser realizada com alguma prudência.   

Originalidade: A originalidade do estudo, prende-se com o modelo proposto que 

apresenta resultados significativos. Acresce também o facto de o modelo ter sido 
aplicado a uma marca em específico.   

___________________________________________ 

A Nova Rota da Seda: Desafios e Oportunidades 

Pedro Rito and  Naiara de Castro Nuere,  Universidade Lusófona do Porto 

Objetivo: A Nova Rota da Seda, ou One Belt, One Road (OBOR) é uma expressão da 

crescente influência da República Popular da China no cenário mundial. Desta forma, 

uma análise deste ambicioso projeto será uma das melhores formas de compreender 

a visão da China na Comunidade Internacional e que desafio e oportunidades 
apresenta para os estados mundiais, nomeadamente Portugal.  

Metodologia:  Foram usados dados do BBVA de forma a conhecer as balanças 

comerciais entre a China e os países da Península Ibérica. Como fundamento teórico 

foram utilizados os trabalhos dos Professores Paulo Morais e Paulo Duarte, que se 

debruçam intensamente sobre a questão da OBOR. Recorreu-se a fontes jornalísticas 

de forma a se obter informação atualizadas tanto em relação à evolução da OBOR 
como à geopolítica Chinesa.   

Originalidade: A OBOR é ainda pouco desenvolvida e trabalhada pelos meios de 

comunicação nacionais, tal como, e consequentemente, a forma como pode ser 
aproveitada para o desenvolvimento e aprofundamento de relações comercias.  

Resultado: Conclui-se que: A) a OBOR apresenta uma grande oportunidade para o 

comercio mundial e em especial para a China. No entanto esta projeção económica e 

de soft power da República Popular da China facilmente pode ser convertida em 
projeção de hard power, fazendo  

uso de diversos portos e linhas de comunicação que estão a ser operados pelo referido 

estado, seguindo a linha apresentada por Duarte.   
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B) Uma vasta série de desafios infraestruturais, de financiamento e de respeito pelos 

direitos humanos podem colocar sérios entraves à afirmação de tão ambicioso 
projeto.  

C) Portugal, mediante investimento em infraestruturas, pode utilizar a sua posição 

geoestratégica para se afirmar como porta de entrada para a Europa pelas rotas 

marítimas que ligam este continente ao extremo asiático via Canal do Panamá.  

Limitações: Este artigo encontra-se limitado pela crescente volatilidade da realidade 

política mundial que se encontra em mutação constante e acelerada. Também os 

pontos de vista dos autores analisados e dos meios de comunicação adotados 
apresentam um desafio a este estudo.  

___________________________________________ 
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Parallel Session Thursday, 21st of June, 14:00 - 16:00 Classroom 1 

 

             Chair: Sónia Silva, ISAG – European Business School 

 

Accountancy and Finance II 
 

An insight into the implementation of minimum salary on low-income 

employees in Mauritius 

Betchoo Nirmal Kumar, Universite des Mascareignes 

Purpose: The aim of this research is to find out how the implementation of minimum 

salary on low-income earners in Mauritius has benefited such incumbents.  This was 

a major strategic decision taken by the Government of Mauritius to set up a minimum 

wage of Rs 9000 (approximately €225) which is applicable since January 2018.  The 

purpose was to allow low-income earners to benefit from a basic salary that is decent 

and which can allow the lowest-income earners benefit from a reasonable wage to 

live and also get out of poverty.  

Methodology : This research is descriptive in that it collects information from already 

published sources in Mauritius namely newspapers and online media including social 

networks to find out the responses of the segment concerned regarding the minimal 

wage.    

Originality: Since the application of the minimal wage is recent in Mauritius, this 

research is original as it purports a recent government policy and the application of 

the minimum wage through secondary data.  So far, the findings are reported but 
interpreted with insights and discussion in a research paper.  

Findings: It was broadly found out that such a measure was welcome by most of the 

employees at the lowestincome level including trade unions that defended the cause 

of such employees. This purported that a social cause like the minimum wage which 

was highly debated in the country at a time when more than 100,000 

employees―16% of the workforce―were reported to earn less than Rs 6 000 (€150) 

and a category of casual workers just earned Rs 1500 (€40).  Such abusive pay could 

not allow employees get out of the poverty trap.  Such injustice was overcome by the 

government decision―both a political and a social one―to correctly address the 

problem that gained unanimous praise from society and stakeholders concerned.  

Practical implications: The minimum salary encourages all employers to abide by and 

implement the minimum wage in Mauritius.  This allows the implementation of a 

decent wage in a developing country like Mauritius while at the same time overcomes 

the potential abuse of paying inadequately low-income earners in Mauritius.  There 

might however be the risk that some employers might not be able to apply the 

minimum pay mechanism and this might result in the retrenchment of workers in 
some cases.  
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Research limitations: Being based on published data and findings and also refereeing 

on secondary sources, this research overcomes time and money involved in 

undertaking a research on a full-fledged scale.  The advantage, however, is that such 

recorded data gives enough opportunity to the researcher to have time for insightful 
analysis of the problem under study.   

___________________________________________ 

How to manage credit risk 

Inês Lisboa and Joana Miguel, School of Technology and Management, CARME - Polytechnic 

Institute of Leiria 

Purpose: Managing credit risk is crucial for the solvency of a company. Most of the 

company’s receivables are in credit. Prompt payments are almost insignificant, and 

the delay of turnover payments has become a tendency, especially with the 

2007/2008 financial crisis. Therefore companies must know how to set individual 

credit to customers, how to protect from non-payments, how to act timely and how 

to minimize the company’s indebtedness. This paper aims to highlight answers to all 
this questions.  

Methodology: This paper deals with the theoretical exposition of credit management, 

presenting illustrations and explaining how to interpret financial data.  

Originality: This paper represents a major contribution to the empirical literature and 

practice of managing credit. An in-depth study of the thematic is provided. We explain 

all the inputs needed for the future implementation of a customer credit limit, and 

how the company can manage credit in the way to maximize the firm value and 
minimize its risk.  

Findings: Managing credit risk contributes to decrease the firm’s risk and to increase 

its value. Companies may establish credit policies to build relationships of respect and 

trust with customers. Moreover, it helps to decrease the company’s indebtedness, and 

to increase liquidity. Finally, the company that control customers’ credit avoids to lose 
money due to the insolvency of customers.    

___________________________________________ 

Experts’ Ability to Predict Start-up Firm Survival 

Paula Englis, Basil Englis, Aard Groen, Joris Heuven, and Kasia Zalewska-Kurek, Berry 

College 

Purpose: While there is an abundance of incubators, university-based start-up 

programs, and venture labs featuring business panel presentations and feedback to 

evaluate the business potential, there is very little empirical research on the 

effectiveness of these evaluations.  In this paper, we investigate the ability of business 

panelists to analyse business plans and business pitches of start-up firms and predict 
their survival.  

Methodology: Data was gathered from a university-based incubator based in 

Northern Europe, which was founded in 2010 by public and private parties to 
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stimulate economic growth in the region through business development. Over a 

three-year period, 216 entrepreneurs participated in the incubator. Thus, the 

incubator focused heavily on training the participants with all kinds of business 

knowledge that would help them to develop their businesses. During the program, 

participants developed a business plan. When the entrepreneur and the business 

were ready, they presented their business plans to business panel of experts and 

received oral and written feedback. Before hearing the presentations, the panel of 

experts had the opportunity to read and evaluate the business plans and the 

supporting materials that the entrepreneurs had developed during the program. 

Alumni participants are surveyed every year to track the success or failure of their 

business. For this particular project, we used expert panels’ evaluations of 

entrepreneurs’ business plan presentations and data collected from 1-year alumni 

survey.    

Originality: Most research on business planning examines the existence of the 

business plan and its impact on firm success and survival. The plan just has to exist – 

whether it is written on a the back of a napkin or 40 carefully composed pages, it is 

very simple or quite complex, it has a clear or complex business model, it involves a 

discussion of how the business will be organized, it includes an analysis of the market 

with an understanding of consumer wants, needs and expectations, and it includes 

detailed financial pro-forma statements. In our study, business plan experts moved 
beyond looking for existence of a business plan to examine the quality of the content.    

Findings: Our results show that business panel experts are accurate in their 

predictions of high tech, knowledge intensive university-based incubator start-up 

firm’s survival (100% accurately predicted) – at least in the short term. Their 

predictions of failure were not as good (only 33% accurate that start-up firms would 

fail). We found that the most important predictor of success by business panel expert 

evaluations of start-up firm survival was the quality of the team. The attractiveness 

of the industry was a negative predictor of start-up firm survival.  These findings are 

quite interesting and add to the lively debate about the importance of business 

planning for startup firms.   

___________________________________________ 

The Relation between Earnings Quality and Corporate Performance for the 

Firms listed in the Lisbon Stock Exchange 

João Sobral do Rosário, Maria Carlos Annes, Carlos Pinheiro and Domingos Cristóvão, 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, Instituto Universitário de Lisboa 

Objective: We examine the relation between the valuation of the firms listed in the 

Lisbon Stock Exchange  and Earnings attributes which reflect information quality We 

test whether firms that present higher levels of information quality as measured by 
most favorable values for these attributes have greater valuation.      

Methodology: We follow the approach used by Francis et al (2004) and define seven 

earnings attributes associated with information quality: Accrual Quality, Persistence, 

Predictability, Smoothness, Timeliness, Conservatism and Value Relevance. The first 
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four measures are called Accounting based measures as they are based in accounting 

information and the last three are called Market based measures as they measure the 

relation between accounting and market based values.   

We test these measures against market valuation using Tobin’s Q measure and 

control the results for innate firm characteristics (firm size, capital structure, capital 

intensity, growth opportunities, insider ownership of shares and holding structures), 

as well as industry and year fixed effects.  

We check the robustness of our results to alternative measures of corporate 

performance and an alternative way of measuring earning attributes.   

We use a sample of 46 non-financial firms, listed in the Lisbon Stock Exchange 

between 1987 and 2016, with a total of 938 Firm/Year observations.  

Originality: This paper’s contribution to the literature is to investigate the impact of 

earnings quality on firm valuation instead of the impact in the cost of capital. Also, 

most research is conducted using US data and we investigate the relation using 
Portuguese data.  

Results: We test the impact of each Earnings attributes on firm valuation both in 

isolation and together in several model specifications. The main results are that from 

the earning attribute measures used only persistence is statistically associated with 

greater firm valuation. The market based measures are not statistically significant 

and the measures for Smoothness and Predictability have a statistically significant 

negative impact on firm valuation. As better outcomes for these earnings attributes 

can be explained by earnings manipulation, we interpret the negative relation under 

this light. The Accrual Quality attribute is also found to have a statistically negative 

impact as well.  

When conducting robustness checks, the original set of results is generally confirmed, 

except when using an accounting measure of performance, accrual quality becomes 

associated with superior performance. 

__________________________________________ 
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Management and Applied Economics I 
 

A Greve em Portugal - As diferenças na perceção entre funcionários do setor 

público e do setor privado  

Diamantino Ribeiro and Eva Dias da Costa, Instituto Jurídico Portucalense 

Objetivo: Numa altura em que as greves assolam de novo Portugal, especialmente nos 

setores com predominância da gestão publica, e não obstante o reconhecimento das 

instâncias internacionais, na boa prestação da economia Portuguesa, pretendeu-se 

perceber se existem diferenças na perceção e ação dos trabalhadores do setor publico 
e do setor privado relativamente à greve.  

Metodologia: Disponibilizamos um inquérito na plataforma google drive entre o dia 

28 de Novembro de 2017 e o dia 16 de Janeiro de 2018. Foram obtidas 1071 

respostas. Colocamos 15 questões para caraterizar os inquiridos; idade, sexo, estado 

civil, habilitações literárias, situação face ao emprego, tipo de organização onde 

trabalha, setor, tempo de serviço no atual emprego, tipo de contrato, profissão, local 

de residência, local de trabalho, dimensão da organização e naturalidade. 

Paralelamente foram colocadas questões quantitativas relativas à perceção sobre a 

greve, sindicalismo, manifestações sociais e sobre o impacto das greves na sociedade. 

As questões que pretendemos responder foram: 1)Será que os trabalhadores dos 

organismos públicos pensam e agem de forma diferente dos trabalhadores do setor 

privado relativamente à greve? 2)Será que os trabalhadores colocam em causa o 

próprio direito à greve? 3)Será que a população Portuguesa entende que os 

trabalhadores do setor publico são beneficiados no direito à greve? 4)Qual o 

entendimento sobre o posicionamento do setor privado relativamente à greve? 5)As 

consecutivas greves lideradas pelos sindicatos são bem aceites e entendidas pela 

população em geral? 6)Poderse-á aferir que os trabalhadores Portugueses defendem 

algumas regras e limitações no direito à greve? Respondemos a estas questões 
através da opinião dos inquiridos em 15 questões do inquérito.  

Originalidade: Tendo por base os dados da plataforma “PORDATA” relativamente ao 

ano 2017, a população total em Portugal era de 10.325.453. A população ativa 

correspondia a 5.178.300 (50,2%), sendo que desses 4.514.502 (87,2%) exerciam 

funções no setor privado e 663.798 (12,8%) no setor publico, o que representa 6,43% 

da população total. Tendo em consideração que a dimensão da nossa amostra (1.071 

inquiridos), é composta por 209 funcionários públicos, (19,5% dos inquiridos), 

somos de opinião que os resultados obtidos são representativos da população 

Portuguesa.  
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Resultados: Os resultados obtidos indicam que: a)Não existem diferenças 

substanciais na perceção da greve entre funcionários públicos e funcionários 

privados. b)A generalidade dos inquiridos, defendem o direito à greve, mas não o 

dever; c) Manifestam a opinião de que os trabalhadores não deveriam poder recorrer 

à greve em qualquer circunstância, mostrando preocupação com a população em 

geral. d)Entendem que os trabalhadores deveriam arranjar outras alternativas para 

reivindicar os seus direitos sem prejudicar a população em geral. e)Mais de metade 

dos inquiridos são de opinião que os motivos das greves não são percetíveis para a 

população.  

Limitações: Este artigo não se encontra isento de limitações; Os resultados justificam 

a continuação da investigação sobre a Greve, com o intuito de serem encontradas, 

avaliadas e ponderadas outras formas de reivindicação que reduzam o recurso à 
greve e os impactos negativos que as mesmas causam na generalidade da população.  

___________________________________________ 

 
Práticas ambientais nas compras e gestão de fornecedores: análise dos 

relatórios de sustentabilidade dos fabricantes da indústria automóvel 

Elisabete Correia, Susana G. Azevedo and Helena Carvalho, CEFAGE - IPC, Instituto Superior 

de Contabilidade e Administração de Coimbra 

Objetivo: A gestão ambiental da cadeia de abastecimento teve nos últimos anos um 

interesse crescente a nível académico e nas empresas. Em particular, a integração dos 

aspetos ambientais nas compras e outras atividades que envolvem os fornecedores é 

crítico para melhorar o desempenho ambiental das empresas e da sua cadeia de 

abastecimento e diminuir ao mesmo tempo os riscos ambientais das atividades 

desenvolvidas ao longo da mesma. O objetivo deste estudo é analisar as práticas 

ambientais que os principais fabricantes da indústria automóvel adotam nas suas 

compras e noutras atividades que envolvem os fornecedores: seleção, avaliação e 

colaboração com fornecedores. Sendo empresas sujeitas a grandes pressões por parte 

dos seus stakeholders e consideradas líderes em termos se sustentabilidade, poderão 

constituir uma referência para outras empresas que pretendam também a integração 
dos aspetos ambientais na sua cadeia de abastecimento.  

Originalidade: Este estudo procura contribuir para um maior conhecimento quanto à 

forma como as empresas integram as questões ambientais nas atividades que 

envolvem os seus atuais ou potenciais fornecedores. Uma extensa revisão da 

literatura das práticas a montante da cadeia de abastecimento não é conhecida em 

estudos anteriores bem como a análise de relatórios de sustentabilidade com o foco 
nestas práticas, o que constitui uma grande novidade deste estudo.  

Metodologia: Uma extensa revisão da literatura permitiu estabelecer as categorias a 

montante da cadeia de abastecimento e que podem envolver interação com os 

fornecedores: Compras ambientais, Seleção de fornecedores, avaliação/ 

monitorização de fornecedores e Colaboração com fornecedores e a identificação de 
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uma grande quantidade de práticas ambientais relacionadas com as categorias 

estabelecidas. A utilização de vários rankings de sustentabilidade permitiu escolher 

as empresas a analisar, sendo conduzida uma análise de conteúdo, utilizando uma 

abordagem direta, para estudar os relatórios de sustentabilidade.  

Resultados: Os resultados permitem concluir que estas empresas centram as suas 

práticas maioritariamente nas compras, com destaque para estabelecer de forma 

clara os requisitos para os fornecedores no contrato de fornecimento. A maioria das 

empresas adota práticas ambientais de seleção, avaliação/monitorização e 

colaboração de fornecedores. No entanto, contrariamente ao que seria de esperar, 

considerando o preconizado na literatura, a adoção de práticas que implicam maior 

nível de envolvimento com os fornecedores não merece tanto destaque por parte 

destas empresas. Destaca-se ainda que da análise de conteúdo dos relatórios não 

emergem práticas ou categorias distintas das previamente identificadas na revisão da 

literatura.  

Limitações e investigação futura: Investigações futuras podem utilizar os contributos 

deste estudo e contribuir para ultrapassar as  suas limitações. Uma das principais 

limitações reside no facto da análise dos relatórios ser feita apenas para um ano; outra 

é o facto da análise incidir apenas num setor. Assim, tendo como base as práticas 

identificadas poderão constituir oportunidades de investigação futura a analise do 

comportamento de outras indústrias e/ou analisar de modo mais aprofundado o que 

motiva a adoção de umas práticas ou de outras, temas ainda não suficientemente 

explorados na literatura e de interesse também para policy makers e empresas. A 

utilização de estudos longitudinais de relatórios de sustentabilidade e estudos de 

caso, poderão contribuir para um maior aprofundamento do tema.  

___________________________________________ 

Economia da Felicidade - “Felicidade 360?” - Modelo para aplicação dos 

Indicadores FIB no contexto empresarial 

Diamantino Ribeiro and Erika Laranjeira, Instituto de Investigação Portucalense 

Objetivo: A Economia da Felicidade, apesar de reconhecida como ciência, ainda não 

assume em Portugal uma relevância significativa, ao contrário do que acontece a nível 

internacional onde o tema tem assumido um interesse crescente, sobretudo com a 

publicação do ‘World Happiness Report’ e de vários índices, como o FIB (Índice de 

Felicidade Interna Bruta). Atualmente, o FIB é reconhecido nos meios económicos, 

políticos e académicos internacionais como uma ferramenta adicional de análise 

económica e social, em particular, como complemento de índices historicamente 

marcantes como o PIB, IDH ou o índice de Gini. O modelo “Felicidade 360º” foi 

construído a partir do Relatório Stigliz e pretende contribuir para o estudo do Estado 

de Felicidade dos colaboradores das organizações numa lógica 360º, como alternativa 

ou complemento, aos estudos específicos e limitados de felicidade organizacional ou 

em contexto de trabalho. Este trabalho faz parte duma investigação mais alargada, 
que tem como objetivo a aplicação e utilização do modelo em contexto organizacional. 
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Metodologia: O modelo “Felicidade 360º” após caraterizar o participante, divide-se 

em 10 domínios de estudo: D1 – Bem-estar psicológico e equilíbrio emocional; D2 – 

Saúde; D3 – Uso do tempo e novas tecnologias; D4 – Vitalidade comunitária; D5 – 

Educação, cultura e lazer; D6 – Relação pessoal e social; D7 – Diversidade e 

preservação ambiental; D8 – Governança: D9 – Padrão de vida; D10 – Relação com o 

trabalho/escola. Cada domínio é composto por vários indicadores (21 no total); cada 

indicador é composto por várias questões fechadas (105), com uma escala para 

resposta de 1 a 6; e por questões abertas (15). As questões fechadas são tratadas e 

analisadas num ficheiro Excel, recorrendo a tabelas dinâmicas, enquanto as questões 
abertas são tratadas e analisadas através do software WEBQDA.  

Originalidade: O modelo “Felicidade 360º”, ainda que tenha sido criado a partir de 

bases teóricas recolhidas em estudos anteriores e com base nos indicadores 

macroeconómicos do FIB, foi ajustado para utilização em contexto microeconómico, 

permitindo assim, estabelecer a ligação entre a “investigação fundamental” e a 
“investigação aplicada”.  

Resultados: Neste trabalho apresentar-se-á o modelo teórico final, a sua organização, 

metodologia e tratamento de dados.  Entretanto, no dia 2/4/2018 foi disponibilizado 

o link de acesso ao modelo a duas empresas convidadas a participar no estudo que se 

pretende desenvolver, e cujos resultados serão alvo de analise posterior. A primeira 

empresa foi selecionada por ser a primeira empresa Portuguesa a criar de raiz um 

departamento de felicidade; a segunda empresa foi selecionada porque ao longo dos 

últimos anos tem vencido consecutivamente vários prémios como uma das empresas 

mais felizes de Portugal. Em posteriores trabalhos serão também analisados os planos 

de ação que cada empresa traçou de forma a melhorar a Felicidade e Bem-Estar dos 
seus colaboradores.  

Limitações: As principais limitações que se esperam são a dificuldade e morosidade 

na análise, algo que no futuro será ultrapassado transformando o modelo num 

software automático de acesso, obtenção e tratamento dos dados individuais e 

coletivos, prevendo-se o registo do software no Registo Nacional de Marcas e 
Patentes.  

___________________________________________ 

Determinants of Portuguese exports in PSI 20 enterprises  

Elvira Vieira, Sofia Gomes e Tiago Trancoso, ISAG – European Business School, NIDISAG, ESCE-

IPVC, UNIAG, ESTG-IPVC 

Objective: This study aims to evaluate the impact of the exports determinants as way 

of internationalization in the PSI 20 enterprises. This is necessary to determine 

whether the determinants of exports identified by other authors, such as equity, the 

net profit, productivity, remuneration and the size of the enterprise are also the 

determinants of Portuguese exports of PSI 20 enterprises. The secondary objective is 

to assess whether these determinants have the same impact (positive or negative) on 

the sample of exporting enterprises of PSI20, as found in the other reviewed studies.  
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Design / Methodology / Approach: Once the PSI20 export enterprises that fulfil the 

requirements defined by the Bank of Portugal have been selected, in order to be 

classified as export enterprise were collected, economic and financial data of these 

enterprises in order to construct the determinants of exports, identified by several 
authors in other studies. 

The sample used is composed by seven PSI20 enterprises and the time period of the 

analysis is 5 years (2011 to 2015). Using an econometric study, was estimated, using 

a PSPP software, a model of multiple linear regression, where independent variables 

where considered determinants of exports (gross value-added GVA), net profit, 

equity productivity, size of the enterprise, remuneration and expenses on research 
and development (R&D), and as a dependent variable the volume of exports. 

Results: The results of the estimated model confirm that a positive variation of the 

variables Productivity, Equity, Net Profit and Remuneration have a positive impact on 

the increase of the export volume of the exporting enterprises that compose the 

PSI20, as found by  several authors reviewed. In turn, the number of workers turned 

out to be non-significant, contrary to expectations. For last, GVA and R & D also, 

contrary to the studies, have a negative impact on the increase in exports of PSI20 

enterprises. 

Limitations/implications: One of the main limitations relates to the size of the sample, 

once the PSI20 was used. In this way, it is intended in future lines of research to 

increase the sample size, namely to other enterprises indices, to introduce new 

independent variables such as market size, economic and financial characteristic 

factors of the country, level of education of workers, level of taxes, among others. On 

the other hand, it would be interesting to see if the GVA and R & D variables only have 

a negative impact in this sample or if they are also a common factor to all Portuguese 

companies, considering that R & D investment is not a primordial expense in most 

Portuguese enterprises, or is not sufficiently high to have a positive impact on 
Portuguese exports. 

Originality/value: This is the first quantitative study carried out for PSI20 

enterprises, in which the determinants of the export as a mode of internationalization 

are applied to the set of exporting enterprises that compose it. 

___________________________________________ 

 
Perceived influence of social media in consumer behavior: the case of 
Portuguese tourists. 

Bruno Vieira, ISAG- European Business School, NIDISAG, Centro Algoritmi - University of Minho and 

Ana Pinto Borges, ISAG- European Business School and NIDISAG 

Purpose: The way people look for touristic information changed significantly in the 

last decade. Nowadays, finding the best touristic package at the best price is at the 

distance of a couple of clicks. Surfing on the internet is now the best way to get fast 

and reliable information. People are now using the internet and specifically social 
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networks to get information about touristic destinations. With this work we intend to 

perceive the influence of social media in consumer behaviour, specifically the when 

chosing the touristic destination. In the context of social media were considered the 

publications made by friends/connections who visited the tourist destination, travel 

agencies, websites and blogs dedicated to travel and opinion articles. Awarded tourist 

destinations and the advertising on the destination were also considered. 

Methodology: The methodology consisted on implementing a survey for data 

collection, made available for seven months and shared on different social media 

platforms. The structure of the survey was the following: three main sections, 

demographic characteristics of the respondents; experience and type of use in social 

media; rating their level of agreement/disagreement using a five-point Likert scale (1 

= “strongly disagree” and 5 = “strongly agree”) in relation to: i) the factors that have 

already influenced, the choice of the tourist destination, ii) the role of social media in 

the choice of the tourist destination; iii) the e-word‑of‑mouth about the tourist 

destinations that the respondent already visited; iv) express feelings about the tourist 

destinations already visited; v) easiness of use of social media; vi) attitude towards 

the use of new technologies and vii) behavior in relation to the use of new 

technologies. Descriptive statistics, factor analysis and non-parametric test were used 
for describing and validating the data. 

Originality: In what comes to our knowledge, no study has been carried out in this 

area applied to the Portuguese tourists. Additionally the originality of this study is 

related to the respondents segmentation which showed that social media, somehow 

influenced the tourist destination selection. Other significant consideration was that 

the collected data was analised considering each social media platform separatedly 

and this fact gives us sort of small specific conclusions regarding each social media 

platform. 

Findings: The results show that above 65% of the respondents have already used 

social media to get information or decide on the tourist destination. The respondents 

presented a high level of agreement (agree and fully agree) with regard to the 

influence on the choice of tourist destination distinguished the publications made by 

travel agencies (above 45%), friends/connections who visited the tourist destination 

(near 70%), blogs and websites dedicated to travel (above 70%) and opinion articles 

(near 65%). Moreover, respondents’ sociodemographic characteristics play a 

different role in the influence that social media have on the choice of tourist 
destination. 

Practical implications: The results achieved give some significant insights for tourism 

destination marketers, for governments and for organizations that are tourism 
related. 

Research limitations: The fact that this study addresses not only to one touristic 

destination but to several, is a limitation since that, as stated in previous studies, the 
destination itself influences people’s preferencies. 

___________________________________________ 
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Who's making this crowd: A closer look at #metoo on twitter 

Belém Barbosa and Cássia Liandra Carvalho, ISCA-UA, GOVCOPP, University of Aveiro 

Purpose: Hashtags’ power to spread feminist discourse is widely recognized (Clark, 

2016; Williams, 2015), as platforms such as Twitter are frequently used to disclose 

gender and sexism problems (Baer, 2016). One recent example was the so called 

#metoo movement, which started from a tweet by the American actress and activist 

Alyssa Milano on October 14th 2017, generating more than 1.7 million tweets from 

85 countries within the following 10 days alone.   

Methodology: Aiming at exploring the virally patterns of the #metoo hashtag, in this 

study we have adopted an exploratory qualitative approach using analytic induction 

on a sample of 3000 tweets shared between October 14th and November 14th 2017, 

the first month of the #metoo movement. Each selected post was carefully coded in 

order to unveil the profile of the tweet author and his/her motives.  

Originality: While social and feminist movements are generally underexplored as a 

research topic, their analysis on social media usually focus the speed and dynamics of 

word-of-mouth and the role of public figures in the process. In this study content 

analysis and coding provided additional views on tweeters’ profiles and motives, 

enabling us to characterize the participants of the viral movement on its first month 

of activity.   

Findings: Despite confirming the role of influencers in the virality of the #metoo 

movement on Twitter, the analysis evidenced the huge importance of common 

individuals in building the crowd from the start. In fact, our data demonstrates that 

public figures, opinion makers and news media joined the discussions after the 

hashtag reached impressive numbers, as the first week was clearly dominated by 

celebrity and particularly common women talking mostly about their own experience 

– thus being the main responsible for the global impact of the movement. News media 

and political groups joined on the second week, while men waited for the fourth week 

to showing their empathy and proposing a global discussion of the theme – at the 

same time mass manifestations were being organized all over the world.  

Practical implications: This study provides interesting cues on the initial 

development of social movements, especially in the case of very delicate topics such 

as sexual assault and harassment.   
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Research limitations: Despite the number of tweets analyzed (3000), our data is 

confined to the first 4 weeks of one very particular social/feminist movement on one 

social network site. We recommend that similar approaches are used with other 

social movements and/or other platforms, in order to validate our findings. 

___________________________________________ 

Internet usage by retired portuguese consumers: an exploratory study 

Belém Barbosa, Sandra Filipe and Claúdia Santos, GOVCOPP, ISCA-UA, University of Aveiro 

Purpose: Due to the dominant demographic trends all over Europe, elderly 

consumers constitute a growing yet disregarded market segment that needs further 

attention from both marketers and academics. One aspect that has been taken for 

granted is their expected detachment from the online world, compared to younger 

generations. Still, nowadays various studies point otherwise. For instance, the usage 

of mobile devices is growing within the elderly population. Hence, it is of utmost 

importance to understand their usage and preferences for searching, deciding, buying 

and even consuming products and services online. Amongst elderly, retired people 

are particularly interesting for some business sectors, such as tourism and health. 

Overall, they have an important buying potential, and more spare time to dedicate to 

developing their digital skills and to performing activities on the Internet, from 

socializing and having fun, to shopping. Thus, this study aims to better understand 
the facilitators and obstacles of Internet usage by Portuguese retired consumers. 

Methodology: A qualitative exploratory approach was adopted through semi-

structured interviews and data were subjected to a thematic content analysis. Semi-

structured interviews are frequently used in social sciences, both by academics and 

practitioners. 25 retired individuals accepted to participate in this study. They were 

both men and women and had a diversified profile in terms of age (from 53 to 90 

years old), how long they had been retired (from 1 to 28 years), their former job 

occupation (e.g., manager, teacher, seller, construction worker, carpenter), and the 

ownership of computer and mobile devices. For the thematic content analysis the 

themes and concepts were initially identified, followed by coding, labeling, and 

classification. The categories identified include barriers to Internet use, perceived 

risks and benefits, motivations to searching and buying online, and facilitators to 
using the Internet for consumption related issues.  

Originality: This paper explores Internet usage by a market segment that is growing 

in importance, but still quite disregarded by academics and marketing professionals.   

Findings: Retired Portuguese consumers perform several activities online, being the 

most frequent searching products and comparing buying alternatives. Shopping 

online experiences were also reported. Their digital skills were in many cases 

acquired or further developed after retirement, as many of them were much less 

experienced online when they were working. Support from family members both 

incentivizes Internet usage and diminishes it. The identified drivers and deterrents to 

online consumer behavior by the elderly allow to identify segmentation criteria for 

digital marketing. Practical implications: The results provide interesting cues for 
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brands and companies intending to use digital marketing strategies to target, 

communicate, and convert customers of the elderly segment. The conclusions of this 

study also provide interesting insights for researchers considering studying 

marketing topics with the elderly population. Overall the results demonstrate that 

this segment has an interesting potential for digital marketing, especially in certain 

business sectors. Research limitations: Despite the reasonable number of interviews 

(25), the sampling method does not allow the generalization of results. We 

recommend that similar approaches are used with other samples in order to validate 

our findings.  

___________________________________________ 

A escala servqual na avaliação da satisfação no sector da restauração: um 

estudo de caso 

Manuel Fonseca, Andreia Teixeira and Carolina Borges, NIDISAG, ISAG – European Business 

School 

Objetivo:  O objetivo geral do presente trabalho de investigação consiste em averiguar 

a qualidade percebida e a satisfação dos clientes, face ao serviço prestado no sector 

da restauração, recorrendo à escala SERVQUAL.  

Metodologia: A metodologia de investigação é exploratória e procedeu-se a uma 

análise da empresa Monteiro & Werfel, Lda. (marca “Brigadão”). O método utilizado 

é de caráter descritivo, de natureza quantitativa e teve por base a administração de 

um inquérito presencial, estruturado a partir da escala SERVQUAL. O mesmo foi 

aplicado a uma amostra de clientes, no período compreendido entre 1 de novembro 

e 31 de dezembro de 2017.  

Originalidade: Estudo de caso.  

Resultados:  Os resultados, provenientes dos 141 inquéritos aplicados aos clientes da 

empresa “Brigadão”, evidenciam que a dimensão “Empatia” é aquela em que as 

perceções mais se aproximam das expetativas entre as cinco dimensões do modelo 

SERVQUAL. Os resultados demonstram que a dimensão com menores diferenças 

(gap) entre as perceções e expetativas é a “Empatia” (0.04). As dimensões 

“Fiabilidade” e “Segurança” ocupam o segundo lugar enquanto dimensões percebidas 

com menor diferença (0.10). De seguida, seguem-se as dimensões “Capacidade de 

resposta” (0.15) e “Tangibilidade” (0.25). É de salientar que em cada uma das 

dimensões, as perceções traduziram sempre valores superiores às expetativas. Os 

resultados evidenciam ainda que existe uma estratégia de fidelização por parte da 

empresa “Brigadão” em relação aos clientes, bem como uma intenção de 

recomendação por parte dos mesmos.   

Implicações práticas: Face aos resultados expostos, a empresa “Brigadão” deverá 

continuar a investir na dimensão “Empatia” e no Marketing Relacional para potenciar 

a qualidade percebida e a satisfação dos clientes. A empresa deverá, ainda, 

estabelecer ações de melhoria para as dimensões com maiores diferenças entre as 
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perceções e as expetativas e continuar a desenvolver uma estratégia de Marketing 

Relacional com os clientes através dos seus colaboradores.  

Agradecimentos: A. Teixeira agradece o financiamento através da bolsa de 

investigação 6585/BPD_B3-A/2018, referente ao projeto “NanoSTIMA: Macro-to-

Nano Human Sensing: Towards Integrated Multimodal Health Monitoring and 

Analytics/NORTE-01-0145-FEDER-000016", financiado pelo programa NORTE 2020, 

através do PORTUGAL 2020 e dos Fundos Europeus para o Desenvolvimento 

Regional (ERDF).  

Palavras-chave: Marketing; Serviços; Restauração; Qualidade; SERVQUAL 

___________________________________________ 

Perceived benefits and main obstacles for using the bicycle 

Belém Barbosa, Mário Jorge Mosca, Claúdia Santos and Sandra Filipe, GOVCOPP, ISCA-UA, 

University of Aveiro 

Purpose: Bicycles are a particularly cheap and fast means of transport for short trips, 

providing both health and environmental benefits. In fact, bicycle use is seen as a 

solution to traffic problems and urban planning, enabling pollution reduction and 

improved public health. In spite of the recognized advantages of cycling and the mild 

weather conditions, in Portugal cycling is less used for short trips than cars and other 

motor vehicles – even in Aveiro district, one of the regions with higher cycling rates 

in the country. Hence, the main objective of this study is to explore the perceived 

benefits and obstacles for using the bicycle for routine trips, sport, and leisure. 

Methodology: A quantitative methodology was adopted in the form of an online 

survey, which was applied to the population between 18 and 65 years of age living in 

the district of Aveiro, Portugal. 260 people participated in the study, and the sample 

has characteristics similar to those of the study population, namely in terms of 

gender, education, and age. Results were analyzed using IBM SPSS Statistics 23, 

comprising univariate and bivariate analyses, including Spearman Rho correlation, 
ANOVA, and t-Student’s test.  

Originality: The combination of perceived benefits and mains obstacles for using the 

bicycle allows a better understanding of the behavior of bicycle owners, and provides 

cues both to segmentation and targeting, and to communication appeals that are 
expected to be more effective in promoting bicycle usage.  

Findings: 90.4% of the respondents had at least one bicycle at their homes, but less 

than 20% uses them on a regular basis, that is, at least once a month, either for leisure, 

sport, or short trips. Interestingly, amongst the reasons for not using the bicycle more 

are the climate conditions. As for the perceived benefits, health scored higher than 

saving money and being good for the environment. Benefits and obstacles are 

analyzed regarding the profile of the respondent and the type of usage of the bicycle. 

Practical implications: The results include pertinent clues for academics and 

practitioners, in particular those interested in defining effective bicycle 

communication and promotion strategies, by providing suggestions for targeting and 
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identifying target audiences, and relevant topics to be included in awareness 

campaigns and the promotion of usage.   

Research limitations: The sample represents the population of Aveiro district, which 

has one of the highest cycling adoption rates in Portugal. The results should not be 
generalized to other regions.  

___________________________________________ 

Reestruturação da marca NXT Management 

Catarina Soares and Cristina Mocetão, ISAG – European Business School and NIDISAG 

Objetivos: Apresentar e desenvolver ferramentas que contribuam para uma 

reestruturação da marca NXT Management. Estas ferramentas irão permitir à 

empresa apresentar uma nova imagem no mercado, devidamente sustentada. Esta 

ação irá conferir-lhe uma estrutura sólida para que seja implementada no mercado 
de forma coerente.  

Metodologias: De forma a justificar as ações para a reestruturação desta marca, foi 

utilizada uma metodologia qualitativa. Com base nesta, foram desenvolvidos dois 

inquéritos por questionário, um interno e outro externo à empresa, de forma a 

perceber os pontos fortes e fracos, bem como possíveis oportunidades ou ameaças. 

Para além deste método, foi utilizado também: a pesquisa exploratória; a observação 
direta e a observação indireta.  

Originalidade: A empresa em questão, apesar de já ter explorado ligeiramente a 

marca a nível visual, nunca tinha traçado um plano de atividades nem tinha definido 

uma estratégia contínua, com fases de avaliação e controlo. Para além disso, não 

existiam regras definidas quanto à utilização da identidade visual. Foram ainda 

exploradas algumas formas de divulgação do departamento “Digital Influencers”, que 

até então, não tinham sido ponderadas.  

Resultados: Como principal sustento para esta reestruturação, foi preparado um 

Plano de Marketing anual, construído de forma a valorizar a nova identidade da 

empresa, bem como a preparação da sua implementação. Para que sejam respeitadas 

as regras de utilização da identidade por toda a equipa, foi ainda preparado um 

Manual de Normas Gráficas para a marca NXT Management. Este documento, incluiu 

a criação de apresentações gerais, possíveis de serem utilizadas em todos os 

departamentos, permitindo assim, uma coerência entre os dois escritórios que 

representam a marca.   

Implicações práticas: Para que todos os elementos sejam implementados da melhor 

forma, é necessário que toda a equipa dedique tempo a organizar e preparar todas as 

ações, existindo uma comunicação constante entre todos os membros. Caso não exista 

esta atenção, toda a eficiência do plano poderá ser comprometida. De forma a 

conseguir divulgar e incorporar a nova identidade, é necessário um contacto 
constante e cuidado com todas as partes envolvidas nesta empresa (agenciados).  
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Limitações da investigação: Os principais obstáculos resultaram da falta de 

acompanhamento por parte da chefia, uma vez que foi trabalhada diretamente a 

imagem da marca e era necessária uma constante aprovação do trabalho antes que o 

mesmo fosse publicado. Esta falta de acompanhamento limitou também a pesquisa 

interna, nomeadamente os valores referentes à empresa. A inexistência de estratégias 

anteriores, assim como a falta de uma missão, visão e valores também demonstrou 

prejudicar o resultado final.  

___________________________________________ 

Negative Emotions toward a Financial Brand: The case of CGD 

Paula Rodrigues, Universidade Lusíada - Norte and Ana Pinto Borges, ISAG – European Business 

School 

The authenticity of financial brands must have been subject to change perceptions of 

consumers mainly in terms of consumer-brand relationship face several sources of 

uncertainty and distrust. We intend to evaluate that the scandals in the financial 

sector over the past years have created a negative emotion in the consumer face 

endangering its authenticity in consumer brand-relationship and changing their 

relationship with a brand. We conducted the analysis on a brand of a Portuguese bank, 

Caixa Geral de Depósitos (CGD). We used a survey to assess the negative emotions in 

the financial brand.  The survey questions were tested through confirmatory factor 

analysis and the hypothesis tested by SEM. We observe that respondents have a 

negative emotions in relation to CGD and theses feelings have a negative effect in the 

brand engagement and in consumer-based brand authenticity. These results are 

doubly detrimental to the brand, because we prove that the brand love is positively 

influenced by brand engagement and by consumer-based brand authenticity. These 

results should be analyzed with appropriate caution, given the limitations of the 

sample. We only use a convenience sample of Portuguese consumers and does not 

make an international comparison.  The perception of consumers about the 

consumer-based brand authenticity is important because it results in brand trust and 

credibility. The negative emotions toward a brand can harm the image, reputation 

and brand value. The analysis covers one of the literature gaps which is negative 

emotions toward a brand and the consumer brand relationship in a financial brand.  

___________________________________________ 
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Parallel Session Thursday, 21st of June, 16:30 - 18:30 Classroom 9 

 

Chair: Bruno Vieira, ISAG – European Business School 

 

Topics in Management II 
 

Cidades criativas: Proposta de um modelo de desenho multidimensional 

Margarida Rodrigues and Mário Franco, CEFAGE –UBI 

Objetivo: A criatividade, a inteligência e a sustentabilidade urbana são dimensões 

indissociáveis das cidades atuais, que em sintonia com as redes que suscitam, podem 

ser preditores da melhoria da performance das mesmas. Assim, este estudo objeta 

propor um modelo multidimensional para as cidades, evidenciando-se as dimensões 

implícitas a estas e os seus indicadores gerais para que a sua performance possa ser 

mensurada de modo holístico.  

Metodologia: Seguiu-se uma investigação qualitativa de caracter exploratório e 

descritiva.  

Originalidade: Da extensa literatura sobre estas cidades, constatou-se que ainda 

persistem lacunas que carecem de investigação, especificamente a mensuração da 

performance destas cidades baseada num modelo de desenho conceptual, enquanto 

instrumento metodológico. Contudo, este estudo é original e inovador porque 

apresentase como uma primeira tentativa na apresentação deste tipo de modelo.  

Resultados: Mostra-se que a intangibilidade em torno das cidades passou a ser cada 

vez o veio condutor do seu crescimento holístico, ao permitir que os retornos obtidos 

possam ser reinvestidos em outras áreas críticas das cidades e, deste modo, gerar-se 

um ciclo de crescimento contínuo e com recursos próprios gerados pela criatividade, 

estimulado pela inteligência, cujos benefícios são passiveis de contribuir para a 

sustentabilidade urbana.   

Contribuições: O primeiro contributo deste estudo teórico reside na apresentação de 

um modelo multidimensional para as cidades, baseado numa visão abrangente que 

integra a criatividade, a inteligência e a sustentabilidade urbana no mesmo patamar, 

cuja disseminação é conjunta e indissociável. Ainda incorpora as premissas definidas 

pela Estratégia 2020 da UE (crescimento inteligente, sustentável e inclusivo) para 

contrariar as externalidades negativas do desenvolvimento exponencial urbano e dos 

fluxos migratórios para as grandes áreas urbanas. O segundo, reflete a originalidade 

de se integrar as redes no modelo como uma característica endógena das cidades, a 

qual é compreendida como um fator determinante para incrementar a sua 

performance. As redes são ativos intangíveis das cidades, em que a cidade representa 

o seu nó principal e os cidadãos, enquanto criativos e empreendedores, são o seu 
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hardcore e, ainda, que podem ser concebidas em torno das parcerias público-

privadas-pessoas (4P´s), como por exemplo as living labs como redes de inovação 

aberta e que podem ser associadas ao empreendedorismo urbano direcionado para a 

vitalidade das cidades. Por fim, este modelo evidencia os recursos tangíveis e 

intangíveis das cidades como características endógenas e amenidades das cidades e 

que são o ponto de partida para a formulação e implementação de estratégias que 

visam estimular o seu crescimento através da obtenção de sinergias e de cocriação de 

valor acrescentado para a cidade e para os seus cidadãos atuais e futuros. Em termos 

de implicações práticas deste modelo, argumentase que as cidades não podem 

ambicionar somente crescer economicamente, pois os indicadores económicos 

tradicionais estão ultrapassados.   

Limitações: Como qualquer estudo, este não está isento de limitações. A primeira 

limitação refere-se às teorias utilizadas, cuja escolha tem implícita alguma 

subjetividade, dado que outras poderiam ter sido utilizadas. A segunda limitação 

respeita aos índices/indicadores apresentados, cientes de que muitos mais são 

plausíveis de ser utilizados.   

___________________________________________ 

Práticas de Gestão de Recursos Humanos no Setor Bancário: estudo de caso em 

agências de pequena dimensão 

João Cordeiro and Nazaré Francisco, Instituto Politécnico de Setúbal 

Objetivo: no contexto atual, caraterizado pela mudança e incerteza, vários são os 

desafios que se colocam às instituições financeiras. Para enfrentar esses desafios, 

estas instituições devem empreender estratégias e definir práticas de gestão de 

recursos humanos eficientes, capazes de atrair, motivar e reter os melhores 

profissionais. O objetivo geral deste estudo é analisar e refletir sobre as práticas de 

gestão de recursos humanos no setor bancário, mais especificamente em agências de 

pequena dimensão da Caixa Geral de Depósitos. Como objetivos específicos pretende-

se verificar se as denominadas práticas de trabalho de elevado desempenho (PTED) 

(Pfeffer, 1998) estão presentes neste tipo de organização, analisar a importância e 

impacto destas práticas nas suas várias dimensões e analisar a relação entre as 

caraterísticas sociodemográficas e profissionais dos trabalhadores e as PTED.  

Metodologia: realizou-se um estudo exploratório com um desenho descritivo-

correlacional (Fortin, Côté & Filion, 2006), sustentado na realização de um inquérito 

por questionário, aplicado e testado por Esteves (2008), sobre a perceção dos 

trabalhadores relativamente às práticas de trabalho de elevado desempenho. A 

amostra é maioritariamente constituída por profissionais do sexo feminino, 

preferencialmente entre os 36 e os 45 anos, licenciados, com vínculo contratual sem 

termo e que estão na organização há mais de 15 anos.   
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Originalidade: a originalidade e contributo deste estudo assentam na análise da 

importância de um conjunto de práticas específicas em contexto, proporcionando 

estudos futuros com vista a obter um conhecimento mais profundo sobre esta 

temática num setor cada vez mais dinâmico e competitivo.  

Resultados: os resultados obtidos revelam que a organização em estudo preconiza um 

conjunto de práticas que tendem a valorizar os seus recursos humanos, assente numa 

perspetiva qualificante ao nível da avaliação de desempenho, da segurança no 

emprego e do acesso à informação, e, de uma forma mais moderada, ao nível das 

oportunidades de participação e de formação. Destaque, ainda, para a existência de 

uma relação positiva moderada entre a variável sociodemográfica “sexo” e a 

dimensão “segurança no emprego”, e para a existência de relações positivas, 

moderadas a fortes, entre a variável socioprofissional “função” e as dimensões 

“segurança no emprego”, “oportunidades de formação”, “avaliação de desempenho” e 

“práticas de remuneração”.  

Implicações práticas: auxilia os gestores das organizações na conceção de sistemas de 

trabalho com enfoque em práticas de gestão de recursos humanos qualificantes, 

alavancando para níveis superiores o desempenho individual e, por inerência, o 

desempenho organizacional.  

Limitações: apesar de ter um caráter exploratório, apresenta como limitação o facto 

dos dados analisados se referirem a uma pequena amostra (três agências), ainda de 

que uma grande organização do sector da banca portuguesa, não devendo, portanto, 

ser extrapolados para o universo da banca.  

___________________________________________ 

Gestão Construtiva de Conflitos, Comprometimento Organizacional e 

Comportamentos de Cidadania Organizacional na Área da Educação: 

contributos para a formulação de um modelo concetual 

João Cordeiro and Pedro Cunha, Instituto Politécnico de Setúbal 

Objetivo: A emergência de novas formas de gestão sustentadas nas e para as pessoas 

vem chamar a atenção para a importância e pertinência do estudo do comportamento 

humano nas organizações, colocando-o no centro da análise. O objetivo geral deste 

estudo consiste na proposta de um modelo conceptual para analisar a inter-relação e 

a influência entre a gestão construtiva de conflitos (GCC), o comprometimento 

organizacional (CO) e os comportamentos de cidadania organizacional (CCO) em 

instituições de ensino superior (IES). Mais especificamente, o modelo aqui proposto 

pretende, por um lado, analisar e compreender de que forma a utilização de diferentes 

estratégias de GCC pelos profissionais está (ou pode estar) na origem de diferentes 

formas e níveis de CO, e, por outro lado, de que forma os diferentes níveis de CO está 

(ou pode estar) na origem de diferentes tipos de CCO. Paralelamente, o modelo 
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proposto integra ainda o processo de articulação entre as variáveis 

sociodemográficas e profissionais e os três constructos referidos.  

Metodologia: privilegia-se a metodologia quantitativa através da aplicação de um 

inquérito por questionário a uma amostra de profissionais não-docentes de uma IES. 

Para análise do estilo de GCC, utiliza-se o inquérito desenvolvido por Jesuíno (1992); 

para análise do CO, aplica-se o inquérito adaptado à realidade portuguesa por 

Nascimento, Lopes e Salgueiro (2008); para análise dos CCO, utiliza-se o inquérito de 

Ribeiro (2009). Para testar o modelo proposto, e as hipóteses que lhe estão inerentes, 

recorre-se à metodologia de modelização de equações estruturais.   

Originalidade: face à escassez de estudos científicos realizados em Portugal que 

incorporam a sistematização dos três constructos num mesmo modelo, a 

originalidade e contributo deste estudo remete para a formulação de uma nova visão, 

assente numa perspetiva inter-relacional sobre o fenómeno a estudar em contexto 

educativo, clarificando a sua verdadeira natureza multidimensional e 

multidisciplinar.  

Resultados: os resultados centrar-se-ão na confirmação, ou infirmação, das hipóteses 

formuladas com base no modelo proposto. Ao pretender-se testar um modelo 

teóricoconcetual através da utilização do modelo de equações estruturais, após a 

realização dos testes de hipóteses, espera-se conseguir aferir, por um lado, se os 

estilos de GCC têm impacto nas variáveis do CO e do CCO, e, por outro lado, em que 

medida o CO influencia a prossecução de diferentes tipos de CCO. Em simultâneo, em 

linha com o verificado noutros estudos, espera-se encontrar relações significativas 

nestas diferentes dimensões em função das caraterísticas sociodemográficas e 

profissionais da amostra.  

Implicações práticas: o modelo proposto pretende apoiar a formulação de estratégias 

de gestão, pelos diferentes responsáveis das instituições educativas, assentes numa 

abordagem múltipla, relacional e reflexiva. Assim, ao contribuir para aprofundar a 

compreensão sobre a importância da GCC, do CO e dos CCO, enquanto processos 

fundamentais de desenvolvimento das organizações, auxilia a implementação de 

sistemas de gestão e de gestão de recursos humanos coerentemente articulados com 

as atitudes comportamentais no e perante o trabalho.  

___________________________________________ 

The Influence of Responsible Leadership in Expatriate’s Performance: Well-

Being, Emotions and Cross-Cultural Adjustment – a theoretical model 

Melissa Branco, Tânia Marques and Cátia Crespo, School of Technology and Management 

Polytechnic Institute of Leiria 

Purpose: The purpose of this paper is to address the importance of responsible 

leadership in globalization and the outcomes of a responsible style of leadership in 

expatriate’s performance. Globalization and alleged corporate scandals worldwide 
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are demanding that corporate leaders assume responsibility for their actions. 

Responsible leadership is recently emerging in the literature to address the global 

stakeholders’ demands. It is described as “a social-relational and ethical 

phenomenon, which occurs in social processes of interaction” (Maak & Pless, 2006, p. 

99) and it is based on stakeholder relations (Freeman, 2004). Thus, there is the need 

to assess the impact of responsible leadership style in a global context. In this sense, 

we present a theoretical model and argue that responsible leaders contribute to 

expatriate’s emotions (McColl-Kennedy & Anderson, 2002) and affective well-being 

at work (Rego & Cunha 2008) and it influences, directly and indirectly, expatriate’s 

job performance (Voegtlin et al., 2011). Cross-cultural adjustment influences these 

relations and contributes to the success of the assignment.   

Methodology : Theoretical paper.   

Originality: The importance of responsible leadership is growing among scholars and 

organizations. Responsible leadership is directly linked to ethics and corporate social 

responsibility, however, there is the need to relate responsible leadership with the 

possible outcomes in a global context affecting expatriates in corporations. We 

contribute to the existing literature by giving an interpersonal perspective of the 

outcomes of responsible leadership.   

Findings: Based on the literature review, this paper proposes a set of outcomes 

emerging from the adoption of a responsible style of leadership. In this paper a 

theoretical model and several propositions are suggested. Thus, it is proposed that 

responsible leadership will positively influence affective well-being at work and 

emotions, as well as performance. Ultimately, cross cultural adjustment moderates 

these relations.  

Practical implications: Implementing measures aligned with the fundamental values 

of responsible leadership will contribute to the creation of social, environmental and 

economic value and will positively impact expatriate’s contribution to the 

corporation. Leaders should adopt a responsible posture towards the corporation 

and society as a competitive advantage to achieve sustainability.  

Research limitations: The main limitation of this paper is the need for future research, 

in order to confirm the existence of the proposed relationships in the current 

theoretical model.  

___________________________________________ 

Should there be limits to public health expenditures? Who decides? 

Ana Maria Reis, Nuno Araújo and Ana Pinto Borges, ISAG – European Business School and 

NIDISAG 

Purpose: The need to reduce health expenditures raises the discussion on the cost 

containment measures used and some authors advocate society’s perspective should 

be considered when allocating health services resources. We analyse Portuguese 
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respondents’ opinion concerning: the influence that various interest groups have in 

deciding how NHS money is spent; the hypothetic scenario of limiting NHS  
expenditures.   

Methodology: We used data covering 400 Portuguese individuals aged 18 years old 

and over. Data was collected through an online questionnaire, made available on 

various social networks for six months during 2016. We implemented, in addition to 

descriptive statistics, a factorial analysis with varimax rotation to the question ‘How 

much influence do you think the following groups have in deciding how NHS money 

is spent?’. With this analysis, we want to explore the respondents’ perception of 

current decision-makers, in the context of the Portuguese NHS. In addition, a logit 

model was developed to analyse the question ‘In your opinion, there should be a limit 

on the expenditures of the National Health Service (publicly funded health services)?’.  

Originality: Our main contributions are the research questions, which have never 
been applied to the Portuguese context, and the methods used, presented below.  

Findings: Our results reveal that the respondents are available to provide their 

opinion on these questions. The majority believes that government and NHS 

managers and doctors have ‘a lot of influence’ in deciding how NHS money is spent. 

The factorial analysis identified three groups, which respondents recognise as 

different decision makers: ‘health professionals’, ‘citizens and their representatives’ 

and ‘government and managers’. The logit model showed health professionals and 

health managers are more likely to agree with imposing a limit on NHS spending, and 
respondents seem to trust in health professionals to implement rationing measures.  

Practical implications: From a health policy perspective, the results revealed that it is 

important to consider different stakeholders and to hear from health professionals 

before applying rationing measures, due to their recognition of the need to control 

NHS expenditures, based on their experience and role in deciding how to allocate 

resources in health.  

Research limitations: One of the limitations of this study is the method used to 

conduct the survey, as well as the overrepresentation of respondents with higher 

education levels. Online surveys are not accessible to the whole population, which to 
some extent can explain the coverage of individuals with higher education levels.  

Further analysis should consider alternative ways of questionnaire implementation.  

___________________________________________ 
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Parallel Session Thursday, 21st of June, 16:30 - 18:30 Classroom 11 

 

Chair: António Pinheiro, ISAG – European Business School and NIDISAG 

 

Tourism and Hospitality Management 
 

Engagement and Social Responsibility with a Tourist destination: the case of 

City of Porto 

Ana Pinto Borges, Elvira Vieira and Paula Rodrigues, ISAG-European Business School, ESCE-

IPVC, UNIAG 

Purpose: we evaluate the role of tourist engagement with the destination and the 

importance of the Social Responsibility on the intention to return to visit the city. We 

applied this analysis to the city of Porto. 

Methodology: we use a sample of 958 tourists. We performed a principal components 

analysis in order to identify the main dimensions related to the important factors on 

the trip and the engagement with the city, after that, we run the logistic regression to 

explore the determinants of the likelihood of intention to return to Porto considering 

the sociodemographic variables of the respondents and the main dimensions 

obtained in the factorial analysis. 

Originality: it is the first time that the analysis about the engagement is applied to city 

of Porto and  the results can solidify the political, economic and marketing objectives 

in the tourism sector.    

Findings: we observe that the intention to return is positively influenced by: i) the 

engagement with the city, ii) the tourist’s perception of CSR, iii) the experience in the 

city and, iv) visiting the city. 

Practical implications: the city of Porto has been in the spotlight at an international 

level as one of the top cities’ destinations, the results obtained can help to define the 

strategies to continue to be an attractive tourism destination.   

___________________________________________ 

Observatório empresarial - Estudo de caso no setor da hotelaria com 

restauração (CAE 55111) em Portugal 

João Ribeiro, Teresa Candeias and Diamantino Ribeiro, Universidade Lusófona do Porto 

Objetivo: Só com indicadores comparativos de gestão é que as empresas podem 

perceber o seu posicionamento face à concorrência. Existem estudos setoriais, mas 

insuficientes para que as equipas de gestão percebam quais os indicadores onde 
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devem focar a sua atenção. Neste trabalho, analisámos os principais indicadores de 

gestão das empresas com “Estatuto PME Líder 2016”.  

Metodologia: A partir da amostra inicial recolhida do site do IAPMEI–Instituto de 

apoio às pequenas e médias empresas, selecionaram-se as empresas do setor da 

Hotelaria com restauração (CAE55111). Da lista constam 109 empresas com VN 

(volume de negócios) que variam dos 556m euros aos 14.924m euros. Através do NIF, 

extraíram-se os relatórios de gestão da base de dados SABI. Construiu-se um modelo 

Excel onde foram introduzidos e organizados os dados. Face à grande disparidade do 

VN entre as empresas, decidiu-se dividir a análise em quatro quadrantes (Q1, Q2, Q3, 

Q4), de acordo com o seu VN.  O Q1 engloba 28 empresas com VN<1M euros; o Q2, 36 

empresas com VN entre 1M e 2M euros; Q3, 25 empresas com VN entre os 2M e os 4M 

de euros; Q4, 14 empresas com VN>4M euros. Em cada quartil as empresas foram 

ordenadas tendo em conta o seu VN e o seu EBITDA. Retiraram-se os outliers 

relativamente ao EBITDA (10%máx e 10%mín) para evitar situações anormais na 

amostra. Construiu-se um quadro resumo para cada quartil:  Nas linhas, Empresa com 

maior VN, empresa com melhor EBITDA sobre o VN, máximo, média e mínimo das 

empresas do quartil; nas colunas agregaram-se os seguintes indicadores, VN, EBITDA, 

CMVMC+FSE, GP (Gastos Pessoal), NºColaboradores, VN/Colaborador, 
GP/Colaborador.  

Originalidade: A opção pela análise dum núcleo restrito de empresas - “Estatuto PME 
Líder”, só por si é original devido à especificidade das mesmas.    

Resultados: Os resultados obtidos indicam que relativamente ao VN, as empresas Q1, 

Q2 e Q3, apresentam %EBITDA sobre VN semelhantes (24%a28%); no Q4 obtemos 

valores substancialmente superiores (46%). Relativamente aos custos, os GP nas 

empresas Q1 e Q2, representam 34% sobre o VN; Q3, 44% e Q4, 25%.  Por sua vez, 

quando analisamos o CV+FSE, as empresas Q1, apresentam 44% do VN, Q2, 38%, Q3, 

28% e Q4, 40%, pelo que podemos aferir que à medida que as empresas aumentam o 

VN, a estrutura de custos da empresa altera-se. Conclui-se que existem diferenças 

consideráveis na estrutura de custos (GP+FSE+CV) entre as empresas Q1 (79%), Q2 

(71%) e Q3 (72%), sendo ainda mais profunda relativamente ao Q4 (65%). 

Relativamente aos GP/Colaborador, apesar do numero de colaboradores aumentar à 

medida que aumenta o VN, o seu custo per capita é semelhante no Q1 (13), Q2 (14), 

aumentando substancialmente nas empresas Q3 (23), e reduzindo quando atingem o 

Q4 (17).  

Finalmente o VN/Colaborador acompanha o crescimento do VN das empresas, 

Q1=37, Q2=43, Q3=51, Q4=68. Resumindo, no setor em análise a rentabilidade das 

empresas é proporcional ao VN, notandose um grande crescimento quando o VN 
atinge o patamar Q4 (+4M euros).  

___________________________________________ 
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Hospitality in the Algarve: the influence of organizational health and 

organizational support on the satisfaction of hotel workers 

Sérgio da Borralha, Saul Neves de Jesus and Patrícia Pinto, Universidade do Algarve 

Based on the importance that tourism has in current societies, it will be correct to 

affirm that in hotel management, the change of the times accompanies changes in the 

paradigms of the own management. In this sense, the impact of the current 

management policies has implications for hotel employees, potentially affecting their 

professional satisfaction. Several studies have been carried out with the main 

objective of understanding the importance of satisfaction within hotel workers. Some 

of these studies focus on the relationship between this variable and other variables of 

the individual in the organization. Other studies explore the association between 

work satisfaction and other organizational variables, as well as with guests’ 

satisfaction and consequent increase of guests’ loyalty, and enhanced profit by the 

hotel units. In this context, and considering the Algarve as a tourism destination, we 

propose a comprehensive study of the variable satisfaction at work by considering 

organizational variables, organizational health and organizational support as 

predictor variables. Some theoretical and practical implications of results are 

discussed.  

                                               __________________________________________ 

Tourism: is it Terrorism a threat to mobility?  

Cláudia Seabra, Nova School of Business and Economics and Instituto Politécnico de Viseu 

Contrary to expectations, the end of the Cold War was not the beginning of peace. 

There has been a proliferation of armed conflicts around the world in recent years; 

the most influential phenomenon in the current geopolitical changes is terrorism 

(Cutter & Wilbanks, 2003). Since the late 60s, terrorist attacks have become more 

severe, better organized, more specialized and violent, and more geographically 

dispersed (Reisinger & Mavondo, 2005). International or domestic terrorism has 

become a fact of modern life since the 80s. Researchers have predicted a substantial 

increasing of terrorist attacks in the future, they speculated that the terrorist groups 

would continue to select vulnerable targets, the attacks would be more 

indiscriminate, and terrorism would become more institutionalized and 

geographically wider as a method of armed conflict (Atkinson, Sandler, & Tschirart, 

1987). Unfortunately those researchers were right and we are facing the terrorist 

threat more than ever in our backyards. Europe is facing the terrorism effect more 
and more frequently…  

In the old continent, terrorism is becoming frighteningly frequent. Recently, 

European countries have been targeted by several attacks that are shaking important 

foundations upon which European identity is based: freedom, mobility, culture 

fruition and a happy way of life. The recent terrorist events mainly targeting beaches, 

museums, resorts, airports, train and subway stations, restaurants, discos, festivals, 

prove the high value of tourists as terrorist targets. In 2014 and 2105 only, more than 

2170 (GTD, 2017) attacks targeted people who just wanted to live the European way 
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of life: to be happy and have fun, working, living and travelling freely around the old 

continent…  

These events marked the beginning of a new unsafety environment. The positions are 

radicalized; the discourses are hard and proactive. The European Union is preparing 

measures to strengthen security and modify its legislation to prevent further attacks. 

Some voices arise in Europe, asking for changes to the free movement of people, even 

putting into question the Schengen agreement, with the return to border controls. 

What was an attack on freedom, mobility and way of life, condemned by all, will have 
an effect, it seems, in limiting other freedoms.   

Besides the importance and impact of the phenomenon, to our knowledge no studies 

were done regarding the impacts of terrorism on people’s life in Europe. After de 9/11 

some studies were conducted in the USA regarding the effects of terrorism in citizens, 

namely psychological effects of the attacks and the coping strategies of American 

people (Schelenger et al., 2002), behavioral changes and measures that citizens were 

willing to adopt to feel safer (Huddy, Khatib & Capelos, 2002), and personal and 

national threats felt by people regarding terrorism (Huddy et al., 2002). But even 

under the daily menace of terrorism, the research on this topic is scarce, namely in 

what refers to the effects on citizens lives.  Is our goal to close this gap and make the 

first European study on the effects of terrorism on people and organizations. Thereby 

safety is one of the most fundamental condition, is an anthropological need 

underlying human condition. So, is important to understand the real effects of 

terrorism on the individuals’ life, to address both the material as well as the 

psychological cost of terrorism in the people’s behavior. It is probably impossible to 

control terrorism, but nations cannot ignore it. The increased exposure to significant 

terrorism risks guides governments to become more vigilant in order to deal with 

impending crises. This requires a full analysis and the extension of our knowledge on 

the terrorist intrinsic nature by collecting new data to answer the remaining 

questions (Llussá & Tavares, 2007).   

1. What is the real effect of the terrorism fear in citizens´ activities and behaviors, 
specifically on people’s daily life, including mobility, activities, decisions, etc.  

2. What measures citizens consider critical to their security and safety, namely 

behaviors that they are willing to adopt and measures or regulations they consider 

essential. This ethical dimension, allow us to understand what citizens think about 

the possible limitations that will impact their life, in particular restrictions on the 

peoples´ movement, privacy invasion, security restrictions at airports, monitoring 
and surveillance of citizens and information (namely social networks)...  

3. Which is the real impact of terrorism in economics, especially in Tourism, one of 

the most sensitive but also important businesses in the European countries. Firstly, 

on the offer side we will analyze the impact in new firms creation and global revenues 

in the tourism sector; on the demand side, is important to focus on the protective 

behaviors that tourist consumers adopt when they fear terrorism, which changes on 

destinations visited (domestic or international), activities undertaken, 
accommodation choices, money and time spent in travelling, among others.    
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This study will help the EU, governments, organizations and firms on the managerial 

and public side to build effective security measures and crisis plans, to ensure that 
policies and regulation meet citizens and organizations’ needs and expectations.   

___________________________________________ 

Meanings of “rural” within the context of rural spaces in Portugal 

Carla Silva, Cláudia Seabra and José Luís Abrantes, Instituto Politécnico de Viseu  

Places are social and cultural creations more than simply physical areas and 

powerfully marked by the visitor’s imaginary.     

Rural places represent one of the most appealing tourist destinations and the    

growing interest in rural spaces as tourist destinations, particularly to urban    

tourists,   is related with their rural attributes but also with the meanings that people    

associate with these places and rural environments, like nature, tradition, health,    
safety and simplicity (Halfacree, 1995; Smith & Philips, 2001). 

In fact, the motivations and expectations of tourists visiting rural spaces are 

associated with different perceptions and socialconnotations of these particular    

spaces (Silva, Abrantes & Lages, 2009). Portugal have a history linked with sea and 

with rural spaces. Moreover, 36% of the population lives in a rural area (World Bank,    

2016). 

In the line with this, the present sutdy is a conceptual work, which goal is to provide    

a synopsis of the meanings of “Rural” within the context of Rural Spaces in Portugal,    

based on an extensive literature review. The conceptual frameworks contemplate    

ten dimensions: (1) Traditions and Local Culture, (2) Authenticity, (3) Nostalgia,    (4) 

Landscape, (5) Rural Atmosphere, (6) Harmony with Nature, (7)  Healthy Life,    (8) 
Spiritualitity, (9)  Familiar and (10) Affective.  

The    final    discussion    focuses    on    the    theoretical    and    potential    practical    

implications    of    an    understanding    of    these    meanings    of    the    rural    and    

rural    spaces for    tourist destination    planning,    marketing    and    management.    
Limitations and directions for future research are also presented. 

___________________________________________ 

Novos cenários e desafios para (o turismo em) Guimarães 

Clara Vasconcelos, Laurentina Vareiro and Bruno Sousa, Instituto Politécnico do Cávado e 

do Ave 

Objetivos: O principal objetivo do presente estudo é compreender o momento que se 

segue na estratégia de desenvolvimento de Guimarães e avaliar se as opções definidas 

assumem a mesma matriz ou se refletem uma mudança de paradigma.  

Metodologia: a metodologia utilizada neste estudo comparativo e prospetivo baseou-

se essencialmente na análise documental e na consulta de documentos oficiais sobre 

as mudanças que se deslumbram no território.  
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Resultados: O resultado permitiu esclarecer que o modelo de desenvolvimento 

definido para o destino Guimarães mantêm as mesmas linhas orientadoras, ou seja o 

património, a história e a cultura, mas acrescenta uma dimensão que ganha mais 

significado no mundo atual, a sustentabilidade. A pretensão de alargar a área 

classificada como Património Mundial ou de ser Capital Verde Europeia em 2020 

continua a ir de encontro à ambição de distinguir Guimarães num contexto global e 

assim dotar a cidade de uma maior notoriedade e atratividade   Implicações práticas: 

O presente estudo constitui um instrumento de auxílio da gestão territorial em 

contextos específicos de turismo numa ótica de desenvolvimento regional e 
marketing.  

Contributo: a competitividade entre países, regiões ou cidades determina opções 

estratégicas que visam dotar os territórios de atributos diferenciadores que possam 

sustentar o seu desenvolvimento, melhorar a vida das comunidades e ampliar a sua 

atratividade. No caso particular do turismo, a associação dos destinos a determinada 

imagem ou marca pode permitir-lhes aumentar a visibilidade e melhorar o seu 

posicionamento, o que parece justificar a proliferação de candidaturas a eventos e 
prémios de dimensão internacional.  

___________________________________________ 

A Experiência Turística de Storytelling nos Centros Históricos de Portugal 

Andreia Pereira, Carla Silva and Claúdia Seabra, Instituto Politécnico de Viseu 

Uma viagem é um meio de imergir noutra cultura, guardar memórias, que nos 

marcam e deixam laços duradouros  com  os  destinos.  Relembramos  esses  

momentos  de  forma  nostálgica  e, frequentemente, queremos  regressar,  na  

tentativa  de  reviver  as  experiências  de  outrora.  Como turistas  somos  inseridos  

temporariamente  noutros  contextos  e  estamos  a  expostos  a  diferentes paradigmas 

socioculturais. 

As viagens transformam-se num conjunto de experiências. Cada vez mais os turistas 

procuram viver as suas viagens de uma forma mais autêntica, querem aprender, 

conhecer o dia-a-dia das populações, procuram informação, interessam-se em ganhar 

um conhecimento real e profundo. 

Um  dos  mecanismos  que  melhor  contribui  para  a  aprendizagem  e  construção  de  
experiências memoráveis é o storytelling–a narração de estórias. 

Neste contexto, o storytelling integra-se no âmbito do Turismo Cultural, pois as 

estórias fazem parte da  cultura  do  destino  e  estão  enraizadas  nas  suas  tradições  

que  sobrevivem  aos  tempos (Magalhães, 2013).  A procura de estórias está em voga.  

Os  turistas  são  expostos  a  estas narrativas,  seja  pelas  visitas  guiadas,  ou  mesmo  

por  parte  dos  residentes  que  muitas  vezes inconscientemente  são promotores  de  

experiências  únicas  e  fazem  os  turistas sentirem-se mais envolvidos, e ligados 

emocionalmente com o destino. 

Compreende-se  deste  modo  a  importância  do  papel  desempenhado  pelos 

storytellers,  pois  os turistas  sentir-se-ão  mais  próximos  e  ligados  ao  destino  
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ganhando  conotações  de  afetividade consoante a empatia estabelecida com os 

contadores de estórias. 

Em suma, o presente estudo pretende avaliar experiências de storytelling dos turistas 

culturais, e compreender  de  que  forma  elas são relevantes  para  a  ligação  ao  

destino–place  attachment, assim  como  o  impacto  da  prestação  dos  contadores  de  

estórias  e  empatia  estabelecida entre  o narrador e o ouvinte. 

Para  a  concretização  do  presente  trabalho,  o  estudo  empírico  foi  realizado  com  
base  em questionários nos Centros Históricos de Évora, Guimarães e Porto. 

___________________________________________ 
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Parallel Session Thursday, 21st of June, 16:30 - 18:30 Classroom 1 

 

Chair: Albertina Monteiro, ISAG – European Business School and NIDISAG 

 

Accountancy and Finance III 
 

Regresso ao passado: história da profissão contabilística em Portugal (com 

especial saliência para o século XVIII) 

Liliana Grumete, Tatiana Santos and Miguel Gonçalves, Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração de Coimbra 

O presente artigo pretende dar a conhecer os acontecimentos mais relevantes do 

século XVIII relativamente à contabilidade, dedicando especial atenção ao contributo 

do Marquês de Pombal (1699-1782) e à fundação da Aula do Comércio (1759). O texto 

tem como objetivo responder às seguintes três questões de pesquisa: “Como se 

encontrava Portugal no século XVIII?”; “Quais os principais acontecimentos 

contabilísticos desse período?”; e, por último, “Quem foi e o que fez o Marquês de 

Pombal de relevante para a contabilidade?”. Usou-se o método bibliográfico (análise 

de textos e documentos secundários) para a recolha e obtenção de informação 

relevante para a pesquisa. Trata-se de um trabalho que tem como principal 

originalidade a circunstância de ter sido elaborado por estudantes do último ano de 

uma unidade curricular do 1.º ciclo de graduação (licenciatura), um facto com que a 

academia se deve regozijar. O estudo conclui, em termos dos seus resultados, que o 

século XVIII corresponde ao período de tempo no qual radicam as raízes da 

contabilidade por partidas dobradas no nosso país, devido à ação política, coerciva e 

visionária de um governante: o Marquês de Pombal. O trabalho apresenta como 

principal implicação prática ajudar a que os estudantes do campo das ciências 

económicas e empresariais compreendam melhor o enquadramento, os antecedentes 

e a génese da profissão de contabilista em Portugal, tendo em vista o aumento da sua 

motivação para os estudos introdutórios da unidade curricular de contabilidade 
ministrada nos diversos cursos de ensino superior em termos nacionais.  

___________________________________________ 

Pequena história de uma escola de contabilidade: a Aula do Comércio. 

Contribuição para a história da profissão de contabilista e da difusão das 

partidas dobradas em Portugal 

Miguel Gonçalves, Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra 

O ensino público e oficial da contabilidade nasceu em Portugal, em 1759. Com a 

criação da Aula do Comércio em Lisboa pelo Marquês de Pombal, no reinado de D. 

José I, o nosso país foi o primeiro a oficializar o ensino da contabilidade e, de então 

para cá, não mais se deixou de ensinar e aprender a disciplina. Este estudo assume 

como objectivo divulgar essa notável instituição escolar de comprovada importância 



 

59 

para a história da profissão de contabilista. Além de documentar dados novos sobre 

a Aula do Comércio, pretende apresentar o estado da arte da escola, estabelecimento 

de ensino que obrigatoriamente ensinava contabilidade por partidas dobradas, por 

força do parágrafo 15 dos seus estatutos. O texto oferece, assim, como principais 

resultados, (1) uma viagem ao empolgante século XVIII português, (2) uma reflexão 

sobre a contextualização política, económica e social da escola e, sobretudo, (3) uma 

exposição acerca dos benefícios da técnica das partidas dobradas, uma tecnologia da 

contabilidade que todos os professores e estudantes abordam nos cursos 

contemporâneos de contabilidade e afins. Para a revelação de diversos episódios 

inéditos na literatura que acrescentam ao conhecimento informações que constituem 

novidade, o trabalho, em termos metodológicos, beneficiou de documentação 

primária manuscrita compulsada em mais de uma dezena de bibliotecas e de arquivos 

nacionais. Espera-se que os profissionais vejam aumentado o seu conhecimento sobre 

a história da profissão de contabilista, assim como fiquem mais bem documentados 

acerca do processo histórico de profissionalização da classe e do papel do ensino 

institucional nesse caminho. Este trabalho apresenta uma implicação teórico/prática 

para a sociedade: ele perspectiva fornecer uma ferramenta de estudo válida para o 

aumento da motivação inicial dos estudantes de contabilidade aquando do seu 

ingresso (e frequência) em escolas superiores de contabilidade e gestão. Acredita-se 

que o conhecimento do passado contabilístico, além de contribuir para o 

enriquecimento intelectual, ajuda a preparar e a melhor sustentar o futuro. É 

manifesto que as questões atinentes ao ensino da contabilidade e à primeira escola a 

ministrá-lo em termos públicos representam temas que captam a atenção dos 

estudantes de contabilidade, podendo até dizer-se que a primeira literatura no 

âmbito da história da contabilidade a que por norma dedicam ponderação é a relativa 

à escola aqui retratada. O estudo contribui para o avanço do conhecimento 

contabilístico com a sistematização de diversos dados novos (originais) sobre a Aula 

do Comércio de Lisboa, dos quais se salienta a apresentação inédita da fotografia 

relativa ao primeiro local de funcionamento da escola, situada na então designada 

Rua Direita da Fábrica das Sedas, onde hoje corre em Lisboa a Rua da Escola 

Politécnica. 

___________________________________________ 

O primeiro livro de contabilidade em Portugal, o Mercador Exacto (1758), e o 
seu autor, João Baptista Bonavie (1705-1780): elementos novos e de síntese 

Miguel Gonçalves, Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra 

Em 1758 publicou-se em Lisboa o primeiro livro em português sobre contabilidade e 

que foi, simultaneamente, o primeiro livro sobre contabilidade por partidas dobradas 

que se imprimiu em Portugal e em língua portuguesa. Da autoria de João Baptista 

Bonavie, a obra intitula-se Mercador Exacto nos seus Livros de Contas […] pelos 

princípios das Partidas Dobradas (título simplificado). Com edições posteriores em 

1771 e em 1779, o Mercador Exacto corresponde a um livro de divulgação, o qual, na 

opinião de Carqueja (2011: p. 642), representa um marco na história da contabilidade 

portuguesa. A Biblioteca Nacional de Portugal dispõe da obra e tem-na disponível 

electronicamente ao público sem quaisquer formalidades (a edição de 1758). O livro, 
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bem como a sua envolvente contextual, foram aspectos seminalmente estudados por 

Carqueja (2011), tendo o autor concluído ser muitíssimo escassa a informação acerca 

de Bonavie, desconhecendo-se, inclusivamente, a sua nacionalidade, profissão e 

período de vida. A comunicação aceita a chamada de Carqueja (2011) para que o 

saber em torno de Bonavie seja ampliado. Preenche diversas lacunas com o objectivo 

de acrescentar conhecimento à literatura, teoria e prática contabilística. Com recurso 

a fontes de arquivo primárias, nacionais e internacionais (metodologia), a 

comunicação apresenta como resultados da pesquisa a sistematização de dados 

inéditos e originais sobre o autor do primeiro livro impresso em português sobre 

partidas dobradas: João Baptista Bonavie. A mais relevante implicação prática do 

trabalho prende-se com o facto de lançar o repto aos professores de contabilidade de 

todos os graus de ensino para uma maior divulgação acerca da vida e da obra de João 

Baptista Bonavie, o autor do mais antigo livro de contabilidade português de 

contabilidade, o Mercador Exacto, o que decerto contribuirá para enriquecer o 

programa curricular de algumas disciplinas de contabilidade, mormente quanto aos 
seus aspectos introdutórios.  

___________________________________________ 

O papel do auditor na divulgação de informação sobre instrumentos derivados 

Sara Serra, Kátia Lemos and Amidel Barros, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

A divulgação de informação sobre operações com instrumentos derivados e riscos 

incorridos com a sua contratação tem suscitado algum debate, a nível internacional. 

Estes instrumentos encontram-se associados a desastres financeiros e a sua 

complexidade tem suscitado inquietações, por parte dos stakeholders, preocupados 

em perceber de que forma as empresas efetuam as suas operações nos mercados de 

derivados e quais os riscos associados às mesmas. Face ao exposto, os organismos 

reguladores têm procurado melhorar a qualidade da informação divulgada, de modo 

a assegurar a sua comparabilidade a nível nacional e internacional.  De acordo com 

Rijwani e Rajpurohit (2017), a auditoria desempenha um papel importante no 

processo de relato financeiro, pois fornece garantia sobre a credibilidade do relato 

financeiro. Aliás, Lin et al. (2011) referem que o relatório de auditoria é um indicador 

da qualidade de informação financeira. Por conseguinte, Pucheta (2001) alude que o 

relatório de auditoria melhora a qualidade da informação contabilística. Com base 

nesta premissa e nos pressupostos da Teoria da Agência, presume-se que a auditoria 

será um fator determinante na divulgação de informação sobre instrumentos 

derivados.  Por conseguinte, o objetivo deste estudo é verificar se a auditoria é fator 

determinante na divulgação de informação sobre instrumentos derivados. A 

literatura académica tem revelado que o processo de auditoria e a sua qualidade 

podem ser influenciados por inúmeros fatores, tais como género e experiência 

profissional do auditor, bem como os honorários recebidos pelo serviço de auditoria 

e mesmo o tipo de firma de auditoria onde o auditor desempenha a sua função (Big4 

ou não Big4). A população deste estudo é composta pelas sociedades cotadas na 

Euronext Lisbon, à data de 31 de dezembro de 2016, sendo excluídas as Sociedades 

Anónimas Desportivas, uma vez que o seu período de relato diverge do das restantes. 

Como metodologia de investigação, recorremos à análise de conteúdo, como técnica 
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de recolha de dados, classificando a informação recolhida em atributos, de forma a 

quantificá-la e medir a extensão de divulgação. Para o efeito, será construído um 

índice de divulgação, tendo em consideração as exigências contidas no normativo 

aplicável.  

Para identificar os fatores determinantes da divulgação e aferir sobre a influência do 

auditor, será utilizado um modelo de regressão linear múltipla, considerando as 

variáveis associadas ao auditor, como o género, o nível de experiência, a quantidade 

de honorários, o tipo de empresa de auditoria e algumas variáveis de controlo, tais 

como o tamanho da empresa, o nível de rendibilidade e o nível de endividamento.  

Apesar de já existirem estudos realizados em Portugal sobre os fatores determinantes 

da divulgação de informação sobre instrumentos derivados (Lopes e Rodrigues, 

2007; Lemos, et al., 2009 e Lemos, 2011), não existe nenhum estudo que analise 

isoladamente a influência do auditor no nível de divulgação apresentado. A revisão 

de literatura tem vindo a apontar para a existência de influência do auditor na 

extensão de divulgação de informação financeira e na qualidade do relato financeiro. 

No caso concreto, a extensão de divulgação sobre instrumentos derivados tem sido 
influenciada pelo tipo de firma de auditoria. 

___________________________________________ 

A contabilidade criativa em Portugal: a perceção dos contabilistas certificados 

José Carlos Rodrigues Figueira and Albertina Monteiro, ISAG- European Business School and 

NIDISAG 

Objetivo: Este estudo visa analisar, segundo a perspetiva dos contabilistas 

certificados, a magnitude da contabilidade criativa em Portugal. Adicionalmente 

pretende-se aferir se a perceção do contabilista certificado é influenciada pelas suas 
características individuais.   

Metodologia: Tendo subjacente os objetivos desta investigação, a abordagem de 

natureza quantitativa revela-se a mais apropriada. As estatísticas descritivas e 

inferenciais foram utilizadas na análise dos dados.   

Originalidade: Na literatura não foram identificados estudos que analisam as práticas 

de contabilidade criativas em diferentes perspetivas e os fatores que influenciam o 

desenvolvimento das mesmas.  

Resultados: Com base numa amostra de 160 contabilistas certificados, os resultados 

deste estudo indicam que a maioria dos contabilistas certificados considera que: (1) 

a contabilidade criativa é uma prática legal, porque é desenvolvida no âmbito do 

normativo contabilístico; (2) apesar das empresas desenvolverem práticas de 

contabilidade criativa e de estas alterarem/distorcerem a informação contida nas 

demonstrações financeira é possível confiar nas mesmas; (3) as práticas de 

contabilidade criativa frequentemente utilizadas estão relacionadas com a 

depreciação ou amortização de ativos, com a antecipação ou adiamento do 

reconhecimento de gastos, rendimentos ou provisões e com a omissão de informação 

nas demonstrações financeiras; (4) os principais intervenientes de contabilidade 

criativa são os gestores e as suas motivações estão relacionadas com a redução do 
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custo de capital e com a minimização dos impostos, uma vez que as empresas 

substancialmente afetadas por este fenómeno são de reduzida dimensão, isto é, micro 

e pequenas empresas, e pertencem à área dos serviços (5) os principais prejudicados 

com a implementação de práticas de contabilidade criativa são o Estado e a empresa; 

(6) apesar de ser fácil  implementar estas práticas é desejada a sua mitigação de modo 

a obter informação contabilística e financeira com maior credibilidade. Os resultados 

deste estudo revelam ainda que, estatisticamente, a perceção da legalidade, a 

facilidade de implementar e a necessidade de atenuar a contabilidade criativa é 

influenciada pelas habilitações literárias, pela experiência profissional e pela área de 

formação do contabilista certificado e que a perceção deste relativamente à facilidade 

de identificar a contabilidade criativa nas demonstrações financeiras é influenciada 
pelas suas habilitações literárias, género e área de formação.  

Implicações práticas: Esta investigação é crucial para as entidades que atuam na 

normalização contabilística, uma vez que com base nos resultados podem 

desenvolver melhorias no normativo contabilístico no sentido de atenuar o 

desenvolvimento de práticas de contabilidade criativa. Além disso, o estudo revela-se 

importante para os  stakeholders e preparadores/responsáveis das demonstrações 

financeiros dado que o desenvolvimento de um ato criativo pode ter impacto ao nível 

da imagem (verdadeira e apropriada) da empresa e consequentemente nas decisões 

económicas.     

Limitações:  Generalização da amostra para a população, uma vez que se utiliza uma 

amostra de conveniência e não probabilística.  

___________________________________________ 

Estudo do processo de adoção das International Standards on Auditing em 

Moçambique 

Sara Serra and Victória António, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

De acordo com a IFAC (2016), as International Standards on Auditing (ISA) visam 

melhorar as práticas de auditoria, aumentando a credibilidade da informação 

financeira e a confiança do público nos relatórios financeiros e na profissão de 

auditor. Menicken (2006) acrescenta que as ISA permitem reforçar as medidas de 

comparabilidade entre empresas e países e criar linguagem financeira comum. Aliás, 

Zaccarelli (2000) defende que numa economia globalizada, não é aceitável existirem 
auditores com diferentes normas consoante o país.   

Burn e Fogarty (2010) asseveram que as ISA são de grande utilidade para os países 

em desenvolvimento, sobretudo para os profissionais da área, pois promovem a 

coerência dos procedimentos de auditoria, a educação e o desempenho dos auditores. 

Moçambique, sendo um país em vias de desenvolvimento, encontrou nas ISA uma 

ferramenta para garantir a credibilidade das informações financeiras e, 

consequentemente, atrair mais investimento estrangeiro. Face ao exposto, e dada a 

escassez de literatura sobre o tema, torna-se pertinente desenvolver um estudo que 

analise o processo de adoção das ISA neste país, nomeadamente, o seu impacto nos 

profissionais e no exercício das suas funções, bem como as dificuldades sentidas.   
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Face ao objetivos traçados, optamos por seguir o paradigma de investigação 

positivista e utilizar o questionário como técnica de recolha de dados. O questionário 

foi elaborado de raíz, com base na revisão de literatura. Após elaboração e pré-teste, 

o questionário foi enviado digitalmente para todos os auditores inscritos na Ordem 

dos Contabilistas e Auditores de Moçambique. Dos 111 questionários enviados, foram 

obtidas 56 respostas, perfazendo uma taxa de resposta de 50%. A recolha dos dados 

decorreu de agosto a novembro de 2016.   

Os resultados corroboraram e revisão da literatura e evidenciaram o seguinte:   

(i) As ISA diminuem o risco de auditoria, aumentam a independência dos auditores e, 
dessa forma, a credibilidade do seu trabalho. Pelo exposto, a empresas auditadas 
beneficiam de atestados mais rigorosos sobre as suas contas, diminuindo as 
assimetrias de informação entre os agentes e os principais, tal como proclamado na 
Teoria da Agência.  
(ii) As ISA aumentam o número de procedimentos de auditoria e melhoram a 
coordenação das equipas de auditoria, permitindo determinar a materialidade com 
maior rigor no planeamento da auditoria.   
(iii) A adoção das ISA melhorou o processo de obtenção da prova de auditoria, o 
processo de identificação e avaliação do risco de auditoria, facilitou o processo de 
amostragem de auditoria e melhorou o processo de avaliação do sistema de controlo 
interno.   
(iv)  A adoção das ISA facilitou a elaboração do relatório de auditoria, aumentando a 
sua homogeneização e compreensibilidade por parte dos utilizadores da informação 
financeira.  
 
Neste estudo aferiu-se, ainda, que as ISA são adaptáveis à realidade moçambicana, 

existindo um elevado grau de concordância sobre a sua adoção. Todavia, ainda, é 

notória alguma dificuldade sentida na adoção destas normas. Alguns fatores que terão 

contribuído para este grau de dificuldade são o insuficiente conhecimento e formação 

dos auditores sobre as ISA, bem como a inexistência de literatura sobre as ISA.   

___________________________________________ 
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Parallel Session Friday, 22th of June, 09:30 - 11:30 Auditório Consuelo 
Vieira da Costa 

 

Chair: Ana Pinto Borges, ISAG – European Business School and NIDISAG 

 

Accountancy and Finance IV 
 

Os normativos contabilístico e fiscal nos subsídios a ativos não correntes  

Maria de Lurdes Silva and Liliana Pereira, Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico do 

Cávado e do Ave 

Objetivo: O objetivo central do trabalho é uma análise reflexiva à Norma 

Contabilística e de Relato Financeiro (NCRF) 22 – Subsídios e outros apoios das 

entidades públicas no que respeita aos subsídios a ativos não correntes e a sua ligação 

aos procedimentos contemplados na lei fiscal, nomeadamente em matéria de Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), plasmada no Código do Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC). 

Desenho/Metodologia/Abordagem: Trata-se de um estudo qualitativo através da 

realização de uma análise comparativa ao normativo contabilístico em matéria de 

subsídios e outros apoios das entidades públicas (NCRF 22) e o normativo fiscal 
(CIRC) na mesma matéria. 

Resultados: Os subsídios a ativos não correntes devem ser reconhecidos quando 

exista segurança de que a entidade cumprirá as condições a ele associadas e de que 

os mesmos serão recebíveis. Os mesmos reconhecem-se no capital próprio numa base 

líquida de imposto, muito embora não se enquadre em matéria de impostos diferidos. 

Subsequentemente, o valor do subsídio é imputado a resultados numa base 

sistemática durante o período necessário para serem balanceados com os gastos 

relacionados que se pretende que compensem (nomeadamente gastos de 

depreciações e amortizações). No que respeita ao tratamento fiscal, os subsídios 

respeitantes a ativos fixos tangíveis depreciáveis e aos ativos intangíveis amortizáveis 

são imputados ao lucro tributável na proporção da depreciação e amortização 

(respetivamente). Os subsídios para os ativos fixos tangíveis não depreciáveis e para 

os ativos intangíveis gerados internamente com vida indefinida são imputados a 

resultados durante o período em que os mesmos sejam inalienáveis (em caso de 

existência de cláusula de inalienabilidade), ou em 10 anos. Os subsídios relativos a 

ativos intangíveis adquiridos com vida útil indefinida são tributados em 20 anos. 

Originalidade/valor: Por se tratar da análise a uma matéria que se conjuga nos 

âmbitos contabilístico e fiscal, consideramos que o mesmo contribui para um 

entendimento multidisciplinar no que respeita ao tratamento dos subsídios a 

investimentos. Essencialmente, contribui para um enriquecimento de conhecimentos 
académicos e técnicos nos âmbitos contabilístico e fiscal na matéria aqui apresentada.  

___________________________________________ 
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Divulgação de informação sobre riscos financeiros nas entidades bancárias: 

evidência empírica em Portugal 

Kátia Lemos, Suzana Coelho and Marco Amaral, Escola Superior de Gestão do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave 

Objetivo: O sistema financeiro distingue-se dos restantes setores de atividade pela 

seu funcionamento e pelo importante papel que representa na economia. O setor 

bancário está exposto a vários tipos de riscos decorrentes da sua atividade (riscos 

financeiros, riscos não financeiros e outros riscos), executando uma eficaz e estável 

gestão desses mesmos riscos.  

A crise financeira, que se iniciou em 2007 nos Estados Unidos, originou a decadência 

de várias entidades financeiras, agitações nos mercados financeiros, o retrocesso da 

economia mundial e maior pressão na regulação do sistema financeiro. Em 

consequência, ressalta a necessidade de colaboração entre as entidades de regulação 

e supervisão dos vários países, devido à internacionalização da atividade bancária, 

tendo-se observado um esforço global na harmonização das atividades de supervisão 
e das normas de regulação.  

Em relação à divulgação de riscos financeiros, o Comité de Basileia, nas suas 

recomendações, pretende facilitar a comparabilidade entre todas as instituições do 

sistema financeiro, permitindo a todos os seus intervenientes a hipótese de 

apreciação e avaliação dos riscos financeiros dos bancos.  

Por sua vez, o International Accounting Standards Board (IASB), para responder à 

evolução do mercado financeiro internacional, tem incrementado um conjunto de 

Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) e Normas Internacionais de Relato 

Financeiro (NIRF) alusivas à divulgação e apresentação sobre todos os tipos de 
instrumentos financeiros.   

O objetivo deste estudo é a análise da divulgação sobre riscos financeiros nas 

entidades bancárias portuguesas. Pretende-se verificar o grau de cumprimento com 

as recomendações emitidas pelo Comité de Basileia e com as normas internacionais 

de contabilidade, no que concerne à informação sobre riscos financeiros, e identificar 
os fatores determinantes do nível de divulgação apresentado.  

Metodologia: Para o efeito, analisamos a informação divulgada pelas entidades 

bancárias a operar em Portugal, com ações cotadas em mercado regulamentado, 

durante o período de 2016, recorrendo à análise de conteúdo dos relatórios e contas.  

A partir das recomendações do Comité de Basileia e das NIC/NIRF será construído 

um índice de divulgação e subíndices de divulgação, para os riscos de crédito, liquidez 

e mercado, respetivamente, que permitam retirar conclusões sobre o grau de 

cumprimento com as exigências contidas, quer no normativo do IASB, quer nas 

recomendações do Comité de Basileia.  

Posteriormente, serão identificados os fatores determinantes da divulgação sobre 

riscos financeiros, através da construção de um modelo de regressão linear múltipla.   
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Originalidade: Este trabalho, não sendo novo em Portugal, tem como objetivo dar 

continuidade ao estudo de Amaral (2015) e contribuir, teórica e empiricamente, para 
a investigação nesta área temática.  

O novo estudo permite avaliar um novo período de divulgação dos riscos financeiros, 
bem como abranger um maior número de entidades bancárias a operar em Portugal.  

Resultados: Espera-se com os resultados obtidos que o nível de divulgação dos riscos 

financeiros seja elevado, tendo em consideração a forte regulação implementada 

pelos supervisores após a crise global do sistema financeiro, assim como evidenciar 

algumas características bancárias significativas na explicação do grau de divulgação 
dos riscos.  

___________________________________________ 

A Contabilidade financeira e a gestão de custos na atividade agrícola 

Maria de Lurdes Silva, Patrícia Quesado and Susana Rua, Escola Superior de Gestão do 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

Objetivo: Atendendo a que a atividade agrícola já constitui uma importante fonte de 

riqueza mesmo para os países mais desenvolvidos, tem sido preocupação dos 

organismos normalizadores regular a contabilidade deste setor. No âmbito da 

atividade agrícola destacam-se os ativos biológicos e os produtos agrícolas cujo 

reconhecimento, mensuração e gestão é imprescindível para o cumprimento dos 

objetivos da contabilidade financeira e de gestão de custos.  Assim, este trabalho ter 

por objetivos: efetuar um enquadramento da atividade agrícola em termos de 

contabilidade financeira, ou seja, da mensuração dos ativos biológicos e dos produtos 

agrícolas, no âmbito da Norma Contabilística e de Relato Financeiro (NCRF) nº 17 do 

Sistema de Normalização Contabilística; bem como, analisar a importância da gestão 
de custos da atividade agrícola.  

Metodologia: Foi seguida uma metodologia qualitativa, baseada numa análise 

normativa e numa revisão de literatura de artigos científicos a respeito do tema em 
questão.  

Originalidade/valor: Este trabalho prima pelo seu valor e originalidade, ao tratar duas 

questões polémicas inerentes à mensuração da atividade agrícola e à sua gestão e 

controlo de custos, matérias não tratadas conjuntamente nos estudos analisados.  

Resultados: No que respeita à contabilidade financeira, e mais especificamente à 

mensuração dos ativos biológicos e dos produtos agrícolas, constatamos que vários 

autores defendem a aplicação do critério do custo na mensuração destes ativos, 

atendendo às dificuldades de cálculo do justo valor na inexistência de mercados 

ativos para determinados bens. Todavia, a atual normalização contabilística 

portuguesa, ou seja, a NCRF 17, apresenta o justo valor (deduzido dos custos de 

vender) como critério a aplicar na mensuração deste tipo de elementos, sendo o custo 

um critério a aplicar apenas excecionalmente, no caso dos ativos biológicos cujo justo 

valor não possa ser fiavelmente determinável.   
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Relativamente à gestão de custos da atividade agrícola, concluímos que, em virtude 

da falta de conhecimentos e/ou formação e da dificuldade da sua aplicação atendendo 

ao risco e incerteza desta atividade, muitos gestores agrícolas não fazem uma 

adequada gestão de custos. Todavia, a adequada gestão de custos permite otimizar a 
aplicação dos recursos existentes, indicando os  

gastos da atividade e de diferentes culturas, permitindo efetuar escolhas entre o que 

produzir e quando produzir, ou seja, permitindo decidir as práticas a adotar e as 

criações a desenvolver. Assim, a adequada gestão de custos é uma importante 

ferramenta para a tomada de decisão das práticas a adotar no âmbito da atividade 

agrícola, sendo o sistema de custeio baseado em atividade (ABC) uma forma de 
mensurar o custo de algumas atividades agrícolas.  

Limitações: Por se tratar de um tema amplamente questionado por diversos autores, 

nem sempre se encontra unanimidade no seu estudo e abordagem, o que dificulta a 
investigação.  

___________________________________________ 

A influência do planeamento fiscal no valor da empresa 

Cátia Gaspar, Cristina Sá and Helena Alves, Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Objetivo: O presente trabalho de investigação tem como objetivo estudar o impacto 

da existência de mecanismos de planeamento fiscal no valor da empresa, ou seja, 

pretendemos estudar se o planeamento fiscal tem uma influência positiva no valor da 
empresa.  

Metodologia: A metodologia adotada no presente trabalho de investigação inclui uma 

estratégia de investigação mista, combinando componentes qualitativas e 

quantitativas. Na revisão da literatura apresenta-se uma discussão em torno dos 

conceitos base de planeamento fiscal, de valor da empresa e dos resultados obtidos 

nos estudos empíricos. No estudo de natureza quantitativa, procuramos analisar o 

efeito da implementação de estratégias de planeamento fiscal no valor da empresa 

através do desenvolvimento de um modelo de regressão linear. A amostra é composta 

por 45 empresas portuguesas cotadas na Euronext Lisbon a 31 de dezembro de 2015 

e os dados foram extraídos da base de dados SABI e dos relatórios e contas das 

empresas.  

Originalidade: A utilização de mecanismos de planeamento fiscal deverá resultar 

numa carga fiscal menor e, consequentemente, num resultado líquido maior. Nesta 

perspetiva, é racional admitirmos que esta atividade contribuirá para aumentar o 

valor da empresa. No entanto, os estudos empíricos publicados, não são unânimes, 

existindo estudos que mostram que o planeamento fiscal contribui para o aumento 

do valor da empresa e outros que concluem que o afeta de forma negativa. A 

originalidade deste trabalho de investigação reside no facto de a amostra ser 

constituída por empresas portuguesas cotadas em bolsa. Este trabalho pretende dar 

um contributo no aprofundamento do conhecimento sobre o efeito que os 

mecanismos de planeamento fiscal têm na valorização da empresa. Esta perceção é 
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uma matéria relevante tanto para a comunidade científica quanto para as empresas, 

uma vez que o planeamento fiscal pode, efetivamente, representar uma atividade 
onerosa e a relação custo-benefício não ser compensatória.   

Resultados: O modelo de regressão linear estimado permite-nos concluir que o valor 

das empresas portuguesas cotadas na Euronext é influenciado pelo nível de 

endividamento, pela dimensão da empresa, pela performance empresarial e pelo PER. 

Não foi possível aferir dos efeitos das variáveis planeamento fiscal e payout no valor 

da empresa. O modelo estimado (R2=0,802) mostra que a implementação de 

estratégias de planeamento fiscal por parte das empresas não influência o valor da 

empresa.  

Limitações: A literatura evidência resultados divergentes sobre o efeito do 

planeamento fiscal no valor da empresa. Estas conclusões são, muitas vezes, 

justificadas com a não segmentação da amostra. Os estudos empíricos mostram que 

a segmentação da amostra, em empresas mais e menos agressivas fiscalmente, 

influencia os resultados obtidos. Na nossa investigação não nos foi possível efetuar a 

segmentação da amostra, dado que o número de empresas portuguesas cotadas na 

Euronext Lisbon, no ano de 2015 é reduzido.  

___________________________________________ 

A Relevância Informacional da Tempestividade dos Lucros Contábeis 

João Simões,  Alfredo Neto, Gilmar Junior and  Eduardo Zanoteli,  Universidade Federal de 

Minas Gerais 

O anúncio do dividendo é formado por uma parcela de surpresa não esperada pelo 

mercado - informação nova - e uma parcela de valor esperado, assimilada pelo 

mercado – informação conhecida. Porém, no Brasil as empresas antecipam a 

distribuição dos lucros visando atrair investidores em função de características 

desfavoráveis do mercado local. Então, como existe a possibilidade de remunerar os 

acionistas antecipadamente, tal informação seria de conhecimento do mercado no 

momento da divulgação dos resultados da empresa. Assim, surge a questão de 

pesquisa: A tempestividade da distribuição dos lucros aos acionistas é relevante para 

a informatividade do lucro contábil? Objetivo: Analisar a interação entre o lucro 

contábil e a tempestividade da distribuição dos lucros aos acionistas. Pretende-se 

verificar se existe impacto no preço das ações dado o momento (tempestividade) em 

que ocorre a distribuição da remuneração aos acionistas: durante o exercício corrente 

ou após a divulgação do resultado do exercício. Metodologia: Foi investigado o 

impacto da divulgação da distribuição dos lucros aos acionistas dada a 

tempestividade da divulgação, na medida em que ocorrem distribuições antecipadas 

na forma de JSCP e dividendos. Para mensurar o impacto da divulgação da 

distribuição dos lucros foi aplicada a metodologia de estudo de evento considerando 

a variância do retorno anormal proposto Beaver (1968) em amostra composta por 

852 eventos de empresas listadas na B3 que divulgaram seus resultados no período 

de 2011 a 2016. A amostra foi dividida em três grupos: Informação Nova, Informação 

Conhecida e Ambos. Originalidade: Este trabalho diferencia-se de parte da literatura 

uma vez que o foco desta pesquisa não está na política de dividendos, mas na política 
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de distribuição dos lucros das empresas aplicando a metodologia adotada por Beaver 

(1968) para observar a evolução do retorno anormal pela ótica de sua variância, 

considerando a tempestividade da distribuição dos lucros. Resultados: As evidências 

encontradas corroboram com a plataforma teórica indicando que as informações 

divulgadas para o grupo “Informação Nova” apresentam conteúdo informacional 

relevante impactando o preço das ações, uma vez que a magnitude da variância do 

retorno anormal deste grupo aumentou após a divulgação da proposta da distribuição 

do lucro do exercício. Limitações: A metodologia de estudo de evento foi aplicada 

visando observar o impacto da tempestividade da distribuição dos lucros no preço 

das ações. Entretanto, esta metodologia não observa outras variáveis que poderiam 

influenciar as variações dos preços das ações, tornando-se uma limitação deste 

trabalho, assim como a premissa assumida de que os eventos ocorrem de forma 

independente. 

___________________________________________ 

A Influência do Auditor na Divulgação dos Riscos Financeiros 

Kátia Lemos, Sara Serra, Alexandre Moreira, Escola Superior de Gestão - Instituto Politécnico 

do Cávado e do Ave 

Objetivo: Os escândalos financeiros protagonizados pela WorldCom e pela Enron, a 

acusação da empresa de auditoria Arthur Andersen pela maior fraude de auditoria 

em todo o mundo e a liquidação desta como uma, das então, "Big 5", gerou a dúvida 

sobre a fiabilidade das auditorias, e relatórios financeiros. Estes acontecimentos, 

juntamente com a crise económica e financeira, levaram a que a atenção na gestão e 

na qualidade da divulgação de informação aumentasse (Zango, et al. 2016).  Esta crise 

financeira criou um ambiente de desconfiança na informação divulgada pelas 

empresas, principalmente no que concerne à divulgação de informação sobre riscos 

incorridos, concluindo-se que as informações divulgadas nem sempre deixaram claro 

o tipo e magnitude dos riscos (G20, 2009). Por estes motivos, as empresas 

procuraram soluções para melhorarem os seus relatórios financeiros e uma dessas 

soluções passou pela divulgação de informação para os acionistas (Salehi, et al., 

2017), que necessitam que as empresas divulguem informações confiáveis para que 

possam tomar decisões. A auditoria externa é um dos mecanismos identificados para 

solucionar e aumentar a transparência nas relações gestão-investidor. Baseado na 

Teoria da Agência, Kuntari, et al. (2017) afirmam que o papel da auditoria é diminuir 

a assimetria de informação contabilística. De facto, Jensen e Meckling (1976) referem 

que a auditoria dilui os efeitos adversos da separação entre propriedade e controlo. 

O objetivo passa por aprovar as demonstrações financeiras através de uma 

investigação imparcial e com conhecimentos técnicos reconhecidos (Bortolon, et al., 

2013). Segundo Sikka, et al. (2009), os auditores são capazes de mediar a incerteza e 

construir um relato sobre o negócio da entidade, permitindo aos stakeholders gerir, 

adequadamente, os riscos. Para aumentar a transparência em relação à avaliação de 

riscos, a Internacional Standard on Auditing (ISA) 315 refere que os procedimentos 

de avaliação do risco são procedimentos de auditoria executados para compreender 

a entidade e o seu ambiente, incluindo o seu controlo interno, e para identificar e 

avaliar os riscos de distorção material devido a fraude ou erro, quer a nível das 
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demonstrações financeiras quer a nível de asserção (International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB) 2015). Face ao exposto, o objetivo deste trabalho 

é analisar a relação existente entre a divulgação de informação sobre riscos 

financeiros e o auditor externo. Pretende-se averiguar se o auditor externo exerce 

alguma influência na informação divulgada, recorrendo a uma extensiva revisão de 

estudos empíricos.  

Metodologia: Será realizada uma revisão de estudos empíricos relacionados com o 

tema em apreço, no sentido de identificar resultados prévios, que comprovem a 
existência de influência do auditor sobre a divulgação de riscos financeiros.  

Originalidade: Este trabalho pretende contribuir para a investigação na área da 

divulgação de informação sobre riscos, sendo inovador no facto de se centrar 

especificamente no papel do auditor na tomada de decisão sobre a quantidade e 

qualidade de informação a divulgar.   

Resultados: Espera-se que os resultados obtidos pelos autores estudados forneçam 

pistas que contribuam para delinear as bases de uma futura investigação empírica a 
realizar no nosso país.  

___________________________________________ 

Contributo para a Análise Económico-Financeira do Centro de Congressos da 
Alfândega do Porto 

Filipe Carolino and Victor Tavares, ISAG - European Business School and NIDISAG 

Objetivo: A competitividade e sustentabilidade de uma empresa estão diretamente 

relacionadas com a rapidez de acesso a informação relevante sobre o seu 

desempenho. Através de uma adequada análise económico-financeira são obtidos 

indicadores que permitem realizar um diagnóstico da atividade da empresa, delinear 

estratégias adequadas e monitorizar as medidas implementadas.  O presente paper 

visa apresentar os resultados de uma análise da informação económica e financeira 

do Centro de Congressos da Alfândega do Porto (CCAP), assim como uma proposta de 
implementação de um Balanced Scorecard como modelo de gestão e controlo.  

Metodologia: Na sequência de uma revisão da literatura, foi efetuada uma análise 

económicofinanceira ao CCAP com base nos suportes contabilísticos fornecidos 

(balanço e demonstração de resultados de 2015/2016), incluindo o cálculo de três 

indicadores-chave: fundo de maneio, necessidades de fundo de maneio e tesouraria 

líquida. O sistema de gestão e controlo proposto, o Balanced Scorecard, foi concebido 

com o apoio dos responsáveis e colaboradores do CCAP, envolvendo a aplicação de 

técnicas qualitativas como a realização de questionários e entrevistas não 
estruturadas.  

Originalidade: A análise sobre o qual incidiu a investigação não tinha ainda sido objeto 

de um estudo sistemático e aprofundado, incluindo uma análise SWOT e outra de 

risco, assim como a elaboração de um Balanced Scorecard devidamente alinhado com 

a missão e visão estratégica da organização.  
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Resultados: A investigação realizada revelou uma situação financeira positiva da 

empresa, sustentável a médio e longo prazos. Tal conclusão foi corroborada pela 

análise de vários indicadores financeiros, concretamente os rácios de funcionamento, 

rendibilidade, atividade e tesouraria. Foi, ainda, proposto um modelo de Balanced 

Scorecard, que incluiu um conjunto de objetivos estratégicos, devidamente inseridos 

nas quatro perspetivas a considerar pela instituição (financeira, clientes, processos 

internos e desenvolvimento e aprendizagem), hierarquizadas pela sua importância e 
complementadas por medidas de avaliação e controlo do seu desenvolvimento.   

Implicações práticas: O modelo de gestão e controlo proposto, representando o 

culminar das decisões estratégicas assumidas como críticas pela organização, criará 

condições favoráveis para o alcance da sua sustentabilidade económica e financeira 

numa perspetiva de longo prazo.  

Limitações da investigação: A principal limitação foi o intervalo de tempo para a 
realização da investigação empírica.   

___________________________________________ 
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Tourism courses: how to engage students into learning English 

Maria Antunes, Instituto Politécnico de Viseu 

This research aims to help students of tourism courses to improving their 

communicative competence in English. English for Specific Purposes (ESP) is a 

learner-centred method so, first of all, we did a Needs Analysis (NA) to this specific 

group of students in order to assess their necessities in English in this field of 

expertise. This way we are involving students in the learning process and enabling 

them to be part of the process. This empowerment allows students to learn in a more 
effective way once teachers use materials specifically developed to fulfil their needs. 

This study is divided into five sections, the first one focuses on the theoretic part, with 

the characterization of the main theories and the definition of the concepts. The 

second part centres it on the methodology used, the third section presents the NA 

made to the students of the tourism course, the fourth emphasises the findings and 

results that we come up to, and the last one concentrates it on the conclusions and 
limitations of this investigation.  

This paper presents some progresses on the ESP theory and higher education 

teaching practices once it offers new visions on how to develop students’ 
communicative abilities in English. 

___________________________________________ 

O impacto da gestão do Fundo de Maneio na Rendibilidade das PME - Estudo de 

caso com empresas com estatuto “PME Líder” no Sector do Mobiliário no ano 
2016 

Ana Martins, Teresa Candeias and Diamantino Ribeiro, ULP – Universidade Lusófona do 

Porto 

Objetivo: A gestão do fundo maneio integra uma das funções mais importantes da 

empresa; esta função visa financiar o ciclo de exploração da empresa de forma a não 

comprometer o normal funcionamento, a sua atividade e estabilidade futura.  Neste 

trabalho, analisaremos o impacto da Gestão do Fundo de Maneio na rendibilidade das 

empresas do sector do mobiliário premiadas no ano 2016 pelo IAPMEI com “Estatuto 
PME Líder”.  

Metodologia: A partir da amostra inicial obtida através do site do IAPMEI – Instituto 

de apoio às pequenas e médias empresas, das empresas que obtiveram o “Estatuto 
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PME Líder no ano 2016”, selecionaram-se as empresas do setor do mobiliário (CAE 

31091). Da lista inicial constavam 60 empresas.  Através dos números de 

contribuinte, extraíram-se os relatórios de gestão da base de dados SABI. Para o 

estudo selecionaram-se apenas as empresas cujos resultados do ano 2015 estavam 

disponíveis. Terminada a recolha dos dados, construi-se um modelo em excel onde 

foram introduzidos e organizados os dados.  Para análise e tratamento dos dados foi 

utilizado o programa SPSS.  

Originalidade: A opção pela análise dum núcleo restrito de empresas - “Estatuto PME 

Líder” premiadas pelo IAPMEI, só por si é original devido à especificidade das 

mesmas. São empresas que se destacaram pelo seu desempenho em Portugal durante 

o ano 2015 no seu setor de atividade, pelo que poderão servir de referência para as 

restantes empresas do sector.   Resultados: Os resultados obtidos mostram evidências 

de uma relação negativa e estatisticamente significativa entre o net trade cycle e a 

rendibilidade; verifica-se também uma relação negativa consistente e 

estatisticamente significativa, entre o prazo médio de recebimento e a rendibilidade 

da empresa, acontecendo o mesmo com a rotação de stocks. A relação negativa entre 

o prazo médio de pagamentos e a rendibilidade do ativo não é consistente com a 

“ideia” de que as empresas mais rentáveis pagam mais tarde aos seus fornecedores.  

Neste estudo, o maior prazo de pagamento não se traduz em maiores rendibilidades 

do ROA.  A variável do grau de alavancagem operacional demonstra um impacto 

positivo sobre a rendibilidade do ativo e por outro lado indica uma relação positiva e 

estatisticamente significativa com o NTC, evidenciando que as duas variáveis ‘variam’ 
no mesmo sentido.  

Limitações: Este artigo não se encontra isento de limitações; as empresas 

selecionadas não correspondem à media do setor, pois todas elas têm “Estatuto PME 

Líder”. Contudo poderá ser um bom ponto de partida para as restantes empresas do 
setor perceberem o seu posicionamento.  

___________________________________________ 

International Trade and the Gravitational Model – The case of the Brazilian 
exports of 2000-2016 

Maria Ribeiro, Francisco Martins, Raquel Pereira and José Roberto, CEOS.PP, Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração do Porto 

One of the analytical instruments to study international trade that has presented itself 

as one of the strongest by its explanatory power and relative structure simplicity is 
the one based on gravitational models.   

By the beginning of the century, Brazil had world potency characteristics, with an 

exports dynamic that generated a positive trade balance. Although this virtuous cycle 

has decreased in the past years, exports are part of the foundation of this economy’s 

dynamics.  

This analysis’ objective is to study the behaviour of aggregate Brazilian exports from 

2000 to 2016 for the countries that belong to three economic blocks: MERCOSUL, 

NAFTA and EU. This choice comes from the importance of the fact that Brazil’s trade 
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partners are, traditionally, from these areas (not unlike China, in the past few years). 

Brazil’s trade relationships with these blocks – assuming Brazilian exports to the 

countries from these three blocks in the mentioned period as an endogenous variable 

–  aim to be explained by economic, demographic and geographic variables, of the 

origin and destination countries, using the gravitational model and panel data. In the 

gravitational model, export attraction variables are included (production, economic  

blocks, access to the sea, common language), as well as resistance/limitative variables 

(distance, geographic isolation, economic and financial crisis).   

Two econometric models were built, in order to estimate the behaviour of Brazilian 

exports, making use of the random effects model, measuring the variables that 

translate the economies’ dimension in either absolute or per capita values.   

The estimated coefficients associated to the Brazilian economy’s dimension (GDP) 

and the partner countries present the expected positive sign. Brazil’s economic 

dimension, exporting country, and the importing countries are explanatory variables 

of the Brazilian exports, being statistically significant in both models.  

The consideration of per capita exports in regards to the GDP per capita confirms the 
results obtained when considering absolute data.   

A result that goes against what is expected from the application of the gravitational 

model comes from the coefficients of the binary variables that aim at capturing the 

variation of Brazilian exports towards other economic blocks (NAFTA and European 

Union) compared to MERCOSUL, as they have a positive sign (translating higher 

attractiveness of the European Union and NAFTA blocks). These results can be 

explained by the weak economic performance of the countries that belong to the same 

economic block as Brazil, for the period in analysis.   

The estimation results of the remaining binary variables are as expected: distance, 

post2008 crisis and isolation of small insular economies are the dissuading factors of 

exports. The existence of a maritime border and a common language with destination 
countries potentiate Brazilian exports.  

___________________________________________ 

Análise da competitividade das exportações brasileiras de rochas ornamentais 

e de revestimento (2004 a 2015) 

Raquel Pereira, Clara Ribeiro and Luiz Castro, CEOS.PP -  Centro de Estudos Organizacionais e 

Sociais do Politécnico do Porto 

As rochas ornamentais e de revestimento constituem uma importante mercadoria na 

pauta das exportações brasileiras. Com efeito, e de acordo com dados recentes, o 

Brasil é, atualmente, o quarto maior produtor e o quinto maior exportador mundial 

de rochas ornamentais e de revestimento sendo, dessa forma, um importante player 
mundial, quer enquanto produtor, quer enquanto exportador.   

Objetivo: Este trabalho pretende analisar o desempenho das exportações brasileiras 

das principais rochas ornamentais e de revestimento, frente às exportações mundiais, 
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abordando-as na forma agregada e desagregada. Em concreto, o objetivo passa por 

analisar e avaliar a existência de vantagens comparativas reveladas, a tendência de 

orientação das exportações brasileiras, bem como procurar identificar as principais 

fontes de crescimento das exportações deste setor.   

Metodologia: Usando como base de dados de referência a United Nations Commodity 

Trade Statistics Database (UN COMTRADE), e considerando como período de análise 

2004 a 2015, a metodologia seguida neste estudo baseou-se numa abordagem ex-post 

, através do cálculo e análise de indicadores do comércio internacional, 

nomeadamente, o Índice de Vantagens Comparativas Reveladas (IVCR), o Índice de 

Orientação Regional (IOR) e o modelo Constant Market Share (CMS).  

Resultados: Os resultados indicam que, no que se refere ao IVCR, e numa análise 

agregada, regista-se um aumento da participação das exportações brasileiras no 

mercado internacional no período recente, 2012-2015, para o setor em análise, setor 

este em que o Brasil apresentou vantagens comparativas em todo o período (2004-

2015). No que respeita à análise do IOR, os resultados apontam que as exportações 

brasileiras destes produtos estão a direcionar-se para os Estados Unidos da América 

(EUA) e, em menor proporção, para a Itália, México, Canadá e Taiwan. Os EUA, além 

de se consolidar como o mercado de maior orientação das exportações brasileiras do 

setor, apresenta, também, a taxa de crescimento mais dinâmica para o IOR. 

Adicionalmente, os resultados indicam a queda da importância relativa de alguns 

mercados tradicionais europeus como o Reino Unido e Espanha. No que respeita às 

principais fontes de crescimento das exportações brasileiras, os resultados do modelo 

CMS indicam que nos subperíodos 2004-2007 e 2008-2011, o crescimento das 

exportações brasileiras no setor, como um todo, deveu-se, fundamentalmente, ao 

efeito crescimento do comércio mundial, sendo que o efeito competitividade foi 

negativo em ambos os períodos. Contudo, no período mais recente, 2012-2015, houve 

uma mudança relativamente aos outros subperíodos, na medida em que o efeito 

competitividade alcançou um valor positivo. Além disso, o efeito destino das 

exportações parece ser a principal fonte de crescimentos das exportações brasileiras, 

destes produtos, nesse período.   

Limitações da investigação: a metodologia seguida apresenta uma análise ex-post não 

permitindo identificar as variáveis que determinaram a competitividade brasileira no 

comércio destas commodities.   

Implicações práticas: Os resultados indicam que os exportadores brasileiros, destas 

mercadorias, podem aumentar as exportações sobretudo com os países do Oriente 
Médio, os quais apresentam uma forte procura.   

___________________________________________ 

Opportunity dilemma 

Carlos Martins, ISAG - European Business School and NIDISAG 

The main purpose of this article is analyzing the main developments about the 

opportunity theory. The increase importance of the entrepreneurship gave more 
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interest to the topic. The high mortality rate of entrepreneur projects, became the way 

they get to the original idea for their projects, critical. The opportunity theory is 

discussing nowadays by two ways of reach it, trough discovery or creation. For the 

literature of entrepreneurship, this is a relevant approach. This article is trying to 

make a review of the main dimensions on the literature, to understand which view is 

dominant and viable.  

__________________________________________ 
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Chair: Cristina Mocetão, ISAG – European Business School 

 

Géstion y Economia 
 

Influencia de los stakeholders en empresas locales de reciente creación en 

una provincia espanola 

Cristina Ortega-Rodríguez and  Antonio Luis Moreno Albarracín, Departamento de 

economía financiera y contabilidad, Universidad de Jaén 

Debe  contener  los  aspectos  más  relevantes,  los  objetivos  propuestos  y  los 

resultados   esperados.   El   resumen   del   proyecto   debe   completarse   también   

en   la aplicación  de  la  solicitud.  Su  contenido  podrá  ser  publicado  a  efectos  de  
difusión  del programa de doctorado.(1500c) 

En  el  actual  marco  social,  las entidades sin  ánimo  de lucro (en  adelante,  ESAL) 

están  adquiriendo  una  vital  importancia en  un  entorno  económico  y  social  cada  

vez más inestable, en el que se pone en duda la permanencia del denominado “estado 

del bienestar”. La   sociedad   y   los   poderes   públicos   han confiado   a   este   grupo   

de organizaciones  una  misión  de singular  relevancia:  detectar  un  conjunto  

heterogéneo de necesidades sociales y, casi de manera inmediata, diseñar sistemas 
de gestión que sean capaces de dar cobertura a las mismas. 

Se  propicia  con  ello que  cada  vez  más  existan grupos,  tanto  internos  como 
externos, con un creciente interés por el conocimiento de tales entidades. 

Apoyándose en   esta   importante   labor   que   desempeñan,   la   sociedad   les   ha   

otorgado   un reconocimiento   social   indiscutible,   exigiéndoles   al   mismo   tiempo   

una   adecuada rendición  de  cuentas  y  unos  exigentes  mecanismos  de  decisión  

con  los  más  elevados niveles de eficacia, eficiencia y excelencia. En este contexto, las 

ESAL se ven abocadas irremediablemente a apostar por una gestión de calidad, de 

manera que se le confiere un valor estratégico al concepto de transparencia. 

El hecho de que estas entidades no tengan objetivos orientados al lucro y que  su 

gestión no pueda ser evaluada mediante conceptos tradicionales como rentabilidado 

beneficio, no supone que su funcionamiento y gestión pueda dejar de tener un valor 

principal en la rendición de cuentas. Las ESAL deben de ser  administradas de la forma 
más  eficaz  y  eficiente posible  con  los  recursos  de  que disponen. 

Asimismo,  necesitan onocer  si  la  gestión  planteada  ha  contribuido  a  alcanzar  los  

fines  sociales  para  los cuales tales entidades fueron creadas (AECA, 2012). Además, 

estas entidades son cada vez más numerosas y esto supone que hayan pasado  a  

ocupar  un  lugar  central  en  la  provisión  de  determinados  servicios  sociales.  
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Nos  encontramos  ante  un  campo  de  estudio  con  un  marcado  carácter 

diferenciador, que se hace patente tanto en los procesos de gestión que se llevan a 

cabo como en el entorno  convulso  en  el que desarrollan  sus  tareas,  caracterizado  

generalmente  por  la carencia de una regulación específica o la discrepancia en la 

aplicación de la misma con criterios  homogéneos  tanto  en  el  ámbito  contable  como  

en  el  jurídico,  económico  y, principalmente, en los procedimientos internos de 

gestión. 

El  presente  trabajo  tiene  como  objetivo obtener  los  elementos  básicos  que hagan  

posible  desarrollar  un  sistema  generador de  información  extracontable basado en 

indicadores de gestión en las ESAL que permitan ampliar el campo de análisis para 

evaluar la actividad que realizan tales entidades. Tomando esta herramienta junto 

con otros  instrumentos,  se  pretende disponer  de  un  instrumento de  mejora de la  

gestión en las ESAL, dando una respuesta eficaz a las demandas de cualquiera de sus 

grupos de interés.  Sus  objetivos,  como  hemos  comentado  anteriormente,  tienen  

un  carácter marcadamente  social  y  pretender  aportar  a  través  de  sus  actividades  

una  valiosa contribución al desarrollo local, regional y/o nacional (Dueñas, 2007).  

La  información  contable  en  general  y,  los  indicadores  de  gestión  en  particular, 

constituyen  uno  de  los  mejores  medios  para  mantener  informados  a  los  usuarios  
o grupos de interés de las ESAL. 

Se espera que este trabajo proporcione una base mejor informada para apoyar las  

necesidades  de  gobernanza  de  las ESAL,  para  fortalecer  la  transparencia,  la 
rendición de cuentas y los niveles de eficiencia del sector. 

___________________________________________ 

El dilema de la percepción del ocio cultural y nocturno: una propuesta de 
medida con indicadores de gestión en una capital española. 

Cristina Ortega-Rodríguez, Antonio Luis Moreno Albarracín and María del Carmen 
Velasco Sanchez, Departamento de economía financiera y contabilidad, Universidad de Jaén 

Objetivo: Partiendo de un entorno singular caracterizado por una comunidad 

universitaria relativamente  joven, analizamos la  problemática  que  encuentran  los  
estudiantes  para desarrollar su tiempo libre en la ciudad de Jaén.  

Partimos de las principales dificultades detectadas,  destacando la  falta  de  

actividades  culturales y la dificultad  de  agrupar  las actividades nocturnas, tratando 

de elaborar una batería de indicadores que, a criterio de los estudiantes 

universitarios, sean considerados como relevantes para la valoración del ocio en la 

ciudad de Jaén (España). 

Metodología: El trabajo se ha desarrollado mediante un profundo análisis de 

aportaciones que nos han  permitido configurar un adecuado marco teórico, así como 

otras aportaciones prácticas que han servido de apoyo para el estudio empírico 
realizado. Todo ello partiendo de la singularidad del caso planteado.  
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El motivo de dirigir nuestra petición a estudiantes de titulaciones del  área  de  

empresa obedece  al  hecho  de  que  nos  resultaba  de  máximo interés  conocer,  al  

mismo  tiempo  que  como  usuarios  de  los  servicios  analizados,  cual podría  ser  su  

opinión  como  directivos  de  empresas, concluyendo  finalmente  que debíamos  

contar  con  la  opinión  de  los alumnos  de  las citadas titulaciones dada su formación 

en este campo. 

Originalidad: Es el primer estudio de diseño de indicadores para valorar el ocio 

cultural y nocturno que se realiza en el ámbito de alumnos de la Universidad de Jaén. 

El motivo de dirigir nuestra petición a estudiantes de titulacionesde empresa obedece 

al hecho de que nos resultaba de máximo interés conocer, al mismo tiempo que como 

usuarios de los servicios analizados, cual podría ser su opinión como directivos por 
su formación en este campo.  

Resultados: 

- De los indicadores presentados el 89,47% alcanzan el nivel de significación en 

algun a de las categorías estudiadas. Solamente dos no han sido considerados 

útiles desde ninguna de ellas y por lo tanto han sido eliminados en la batería 

final. 

- Respecto al ocio cultural los indicadores han obtenido un nivel de aceptación 

medio de 3,5 sobre 5. Siendo los más valorados los pertenecientes al grupo de 

EXCELENCIA con un 3,7 de media. Para la batería de este grupo se han 

seleccionado el 64,70% (11 de 17) de los indicadores. 

- Del mismo modo el ocio nocturno tiene en sus indicadores un 3,5 de media, 

siendo los más valorados los pertenecientes al grupo de EFICACIA Y OUTPUTS 

con un 3,7 de media. La batería final de este factor está formada por el 94,11% 

de los indicadores seleccionados (16 de 17). 

- Desde el punto de vista de directivo han obtenido una valoración del 72% y 

como usuario un 68%. 

- De los 19 indicadores presentados 17 han sido seleccionados para formar 

parte de la batería final. 

___________________________________________ 

Loyalty in managerial decisions and their crossroads 

Gines Perles and Sílvia Rozalen, Universidade Católica de Valencia 

This paper pretends to analyze the role of loyalty in managerial decisions: first, dra

wing an attempt to  define the concept of "loyalty" to join the many references that a

re extracted from the literature;  secondly, revealing the scope and limits of the conc

ept of loyalty; thirdly, entering the dilemma of  whether we are referring to loyalty a

s a first principle or, rather, it is an ultimate goal of any relationship  between emplo

yers and employees; and, fourthly, providing a set of guidelines for business leaders 

in  order to understand the actual place of loyalty in business action. At all times is a

ssumed as an axiom  that loyalty is an intangible asset that underlies the essence of c
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orporate communication and the  subsequent processes of communication between 

employers and employees.     

The reason for this choice lies in the need to find solid basis, which only the Moral P

hilosophy can  provide, and which become urgent in times like the present, characte

rized by pragmatism and  utilitarianism, in which is not important the objective of c

ommunicative actions of a corporate nature  but only to the consequences thereof, tr

anslatables into profit, maintenance or decrease of the  number of sells, the only thin

g that is taken into consideration; definitely; increasing, conservation or  loss of econ
omic power.     

The  methodology  developed  in  this  research  is  identified  with  critical  hermene

utics,  involving  interpretation and understanding of factual circumstances, which c
onsequences go beyond its initial  protagonists.     

The results obtained in this research intend to answer the following questions: Are 

we able to define  a comprehensive framework of loyalty? How can we strengthen lo

yalty to corporate messages? And  how business actors can become creditors of loya
lty?       

___________________________________________ 

Indicadores de gestión para mejorar la transparencia y el buen gobierno en 
las entidades sin ánimo de lucro 

Cristina Ortega-Rodríguez and  Antonio Luis Moreno Albarracín, Departamento de 

economía financiera y contabilidad, Universidad de Jaén 

Objetivo: Asistimos en los últimos años a un inusitado desarrollo experimentado por 

las entidades sin ánimo de lucro, que pretenden atender un heterogéneo conjunto de 
necesidades cambiantes en un marco de continuas restricciones de recursos.  

En este entorno, la sociedad ha delegado en estas organizaciones el cumplimiento de 

una misión de gran responsabilidad para cuyo cumplimiento han de gestionar sus 

procesos con los más elevados niveles de eficacia, eficiencia y excelencia. Surge la 

necesidad de una gestión ética y una preocupación en torno al buen gobierno de estas 

organizaciones, de manera que le confiere un valor estratégico al concepto de 

transparencia. Los indicadores de gestión se configuran como una de las 

herramientas de privilegio en este marco.   

Metodología: Se he realizado una amplia revisión bibliográfica, el análisis mediante 

envío de cuestionario de diversas organizaciones no lucrativas y su correspondiente 

procesamiento mediante técnicas estadísticas.  

Originalidad:  Una de las principales dificultades en la implantación de un sistema de 

indicadores en el ámbito de las entidades sin ánimo de lucro, la encontramos en la 

complejidad de valorar los outputs que perciben los beneficiarios de estas entidades, 

toda vez que en un elevado número de ocasiones no se trata de una prestación aislada, 

sino que implica un cúmulo de coberturas ya de por sí difíciles de describir. En el caso 

de una atención a un determinado colectivo desfavorecido, habría que valorar no sólo 

el bien que se entrega, sino la dedicación del voluntariado, la actitud en el servicio 
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prestado o calidad del mismo, la satisfacción del perceptor, etc. De otro lado, no se 

dispone de un  referente con el que comparar, por lo general no existe competencia 

con la que establecer una valoración del servicio prestado. Todo ello al margen de que 

son numerosas las ocasiones en las que resulta difícil conocer el número de personas 
a las que afecta el servicio.  

Resultados:  La implantación de un sistema de indicadores en una entidad sin ánimo 

de lucro ha de partir del hecho de que los modelos tradicionales de rendición de 

cuentas no son sensibles con las peculiaridades de estas organizaciones. Cada entidad 

tendrá que diseñar sus propias herramientas basadas en baterías de indicadores, 

teniendo en cuenta sus posibilidades, recursos y tipo de servicio que presten. Los 

indicadores no han de ser concebidos como un objetivo en sí mismo, sino como una 

herramienta que, mediante el análisis de los resultados permita la adopción de 
decisiones.  

El elevado nivel de confianza generado en el sector así como el carácter altruista de 

la dedicación de sus directivos no ha de ser excusa para dejar de poner en práctica 

exigentes sistemas de información económica que permitan conocer los recursos 

empleados en los fines de la entidad. 

___________________________________________ 
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Marketing III 
 

O Impacto do Marketing Relacional na Decisão de Compra do Consumidor das 

Agências de Viagens. 

Vítor Silva and Bruno Sousa, Escola Superior de Hotelaria e Turismo and Instituto Politécnico do 

Cávado e do Ave 

Objetivo: Através da caracterização do marketing relacional, perceber de que forma 

o mesmo pode ser influenciador na decisão de compra do consumidor das agências 

de viagem. O estudo analisa a forma como ocorre a interação relacional entre clientes 

e empresas do ramo, percebendo de que forma as empresas utilizam o marketing 

relacional como estratégia de mercado, e se este é fator influenciador na decisão do 
consumidor.   

Metodologia: Foi utilizada uma metodologia de natureza qualitativa, tendo por base a 

realização de entrevistas exploratórias a diretores de agências de viagens e turismo 

com o objetivo de perceber a pertinência da utilização do marketing relacional na 

criação e manutenção dos clientes das empresas que gerem. De forma a analisar o 

ponto de vista do consumidor, foi reunido um grupo de foco com vários clientes de 

agências de viagens.  

Resultados: Os resultados apontam no sentido de que a utilização das relações como 

fonte de valor no negócio das agências de viagem é comum e é visto por parte das 

empresas como uma forma de combater a concorrência virtual cada vez mais 

implementada no mercado, sendo a relação com o cliente vista como um fator 

diferenciador e influenciador. Na ótica do consumidor, a relação com o agente de 

viagens é vista como um fator que incrementa a confiança no produto adquirido, 
sendo considerado pelos próprios como um fator influenciador.   

Limitações da investigação: O tamanho reduzido da amostra, tanto na ótica 

empresarial como na ótica do consumidor, e a parcialidade inerente às opiniões 
pessoais do grupo restrito selecionado.  

Implicações práticas: contribuiu para a análise de uma problemática bastante atual e 

pertinente, nomeadamente a ameaça do novo modelo de negocio dos operadores 

turísticos com a sua crescente aposta na venda direta ao consumidor, sendo 

interessante observar a forma como o mercado das agências de viagens sobrevive e 

aposta nas relações com os clientes como forma de criar valor ao cliente, tornando-se 
mais competitivos.  



 

83 

Originalidade e valor: Pretendeu-se que este estudo seja um contributo para o 

marcado das agências de viagens, fomentando o debate sobre o marketing relacional 

e a sua importância no incremento da competitividade do setor. O trabalho pretendeu 

analisar os pontos de vista dos consumidores e empresas, de forma a fomentar esse 
debate e dar a perceber os pontos de convergência existentes entre ambos.  

___________________________________________ 

O impacto do 'brand attachment' no comportamento dos estudantes do ensino 

superior em Portugal 

Filipa Magalhães and Bruno Sousa, Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho 

Objetivo: Analisar, medir e compreender o impacto do brand attachment no 

comportamento dos estudantes no contexto do ensino superior em Portugal tendo 

por base a relação afetiva que se estabelece entre estes e as instituições de ensino 

superior que frequentam.  

Metodologia: A metodologia utilizada segue um pressuposto pós-positivista e é de 

natureza quantitativa, pelo que consistiu na aplicação de inquéritos por questionário, 

via online, junto de estudantes finalistas de licenciatura.  

Resultados: Os resultados do estudo permitiram chegar à conclusão de que o brand 

attachment tem, de facto, um papel preponderante na relação entre o estudante e a 

instituição de ensino superior. De acordo com a análise efetuada, os estudantes 

inquiridos que possuem uma conexão afetiva e emocional mais forte com as 

instituições de ensino superior portuguesas onde estão matriculados, ou seja, aqueles 

que demonstram um maior nível de brand attachment pela respetiva instituição, 

tendem a estar, também, mais satisfeitos, comprometidos e confiantes com a mesma. 

Além disso, tornam-se mais leais.  

Limitações da investigação: Neste ponto, podem apontar-se como principais 

limitações o tamanho, de certa forma, reduzido da amostra que é, também, de caráter 

nãoprobabilístico. Outra limitação passa pelo facto de o estudo não ter tido em conta 

a perspetiva das instituições de ensino superior, uma vez que foi elaborado apenas 

sob a ótica do estudante (consumidor). Neste sentido, sugere-se a aplicação do estudo 

a outros contextos e/ou a outros elementos da população do ensino superior em 

pesquisas futuras, de forma a complementar este estudo, bem como o 

aprofundamento da análise efetuada às variáveis estudadas através da adoção de uma 

abordagem multimétodo.   

Implicações práticas: A investigação representa uma importante contribuição para a 

área de estudo do brand attachment, enquadrada no marketing e na gestão 

estratégica, que tem vindo a ser alvo de análises recentes. Também pode ser 

entendida como um importante contributo para os profissionais de marketing a 
operarem no setor do ensino superior em Portugal.  

Originalidade e valor: Analisa um contexto específico de importância central para o 

país sob o ponto de vista do brand attachment, algo que não foi, ainda, 

aprofundadamente explorado na literatura científica existente. Ao mesmo tempo, 
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fornece dados importantes para que se compreendam as motivações e os interesses 

dos estudantes universitários e para que, dessa forma, se possam definir as melhores 

estratégias de marketing com vista à promoção de uma relação frutífera entre os 

estudantes e as instituições de ensino superior que frequentam.  

___________________________________________ 

Publicidade storytelling e envolvimento com a marca 

Inês Pereira and Inês Petiz, CEOS.PP -  Centro de Estudos Organizacionais e Sociais do Politécnico 

do Porto 

Objetivo: Esta investigação tem como objetivo compreender quais os fatores da 

recordação publicitária que influenciam a opinião geral dos consumidores em relação 

à publicidade storytelling, e o impacto desta na vinculação e envolvimento com a 

marca. 

A publicidade storytelling (ST) é uma estratégia de marketing que visa comunicar 

com os consumidores através de histórias que envolvam intensamente e despertem 

uma maior ligação com a marca. Este tipo de publicidade deve ser criada de forma a 

aumentar a recordação e simultaneamente criar uma opinião favorável. 

Os fatores da recordação publicitária analisados são a estrutura (movimento, 

imagem, velocidade, cor, vídeo, produto/serviço, criatividade, sequência, slogan) e o 

conteúdo (mistério, música, humor, história, celebridades, sensualidade). A opinião 

em relação à publicidade storytelling é analisada considerando os fatores 

identificados na literatura, nomeadamente: informação, entretenimento, confiança e 

irritação. 

Metodologia: Foi delineado um estudo quantitativo, com uma amostra não 

probabilística de 202 participantes residentes em Portugal. Os participantes 

responderam a um inquérito que contempla medidas sociodemográficas e a 

adaptação de escalas que avaliam a publicidade recordada, opiniões perante a 

publicidade ST e ressonância ao nível da vinculação emocional e envolvimento ativo 
com a marca. 

Resultados: Os resultados obtidos evidenciam que os participantes recordam com 

maior frequência publicidades ST associadas a bebidas, sendo os fatores mais 

valorizados para a recordação: criatividade, imagem, vídeo, música e história. 

Concluiu-se que opinião geral é bastante favorável, e que este tipo de publicidade 
influencia positivamente a vinculação e envolvimento com a marca. 

As opiniões sobre a informação e a confiança são explicadas pela estrutura da 

publicidade recordada, enquanto o entretenimento é explicado tanto pela estrutura 

como pelo conteúdo. A opinião geral é influenciada pelo conteúdo da publicidade 

recordada e pelas opiniões sobre informação, entretenimento e irritação. Verificou-

se, ainda que vinculação emocional é explicada pela estrutura da publicidade 

recordada e pela concordância com a informação fornecida, enquanto o envolvimento 

ativo é explicado pelo conteúdo da publicidade recordada, pela confiança e pela 

vinculação emocional. 
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Originalidade: Neste estudo relaciona-se pela primeira vez as escalas propostas por 

Santana e Pérez-Nebra (2008), An e Kim (2007) e Keller (2001). Deste modo, para 

além de haver ainda pouca investigação sobre a publicidade storytelling, não se 

encontrou investigações sobre o caso português nem que relacionem a estrutura e 
conteúdo da publicidade com a vinculação e envolvimento com a marca.  

Implicações para a prática: O principal contributo deste estudo é o modelo explicativo 

encontrado para a publicidade ST. Outra consideração relevante desta investigação 

foi o estudo de associação entre os vários itens da estrutura e do conteúdo da 
publicidade recordada com as opiniões, vinculação e envolvimento com a marca. 

As empresas devem ter em consideração estes resultados, uma vez que eles 

demonstraram a evidência de que os consumidores portugueses quando recordam 

publicidades do tipo storytelling apresentam uma opinião mais favorável e uma 

relação mais forte com a marca, pois esta tem impacto na vinculação e envolvimento 

ativo. Como tal, as marcas que queiram aumentar a ressonância consumidor-marca e 

potenciar o impacto positivo das suas publicidades, devem adotar estratégias de 

comunicação storytelling.  

Neste estudo encontramos diferenças entre consumidores masculinos e femininos, 

sendo evidente que nos primeiros, mencionam maior vinculação com a marca, 

contudo demonstram também maior irritação perante a publicidade storytelling, 
enquanto os segundos uma opinião mais favorável sobre a publicidade.  

Limitações: O presente estudo apresenta algumas limitações, destacando-se o 

processo de amostragem não probabilístico, que condiciona a generalização deste 

estudo à realidade portuguesa. Considera-se uma limitação não ter sido explorado em 

maior detalhe o contexto sociodemográfico e cultural dos participantes, que nos 

permitiria obter indícios mais precisos para uma maior segmentação deste tipo de 
publicidades. 

Na revisão da literatura constata-se a importância de várias variáveis que podem 

contribuir para a compreensão do impacto da publicidade storytelling nos 

consumidores e na ligação à marca, os quais sugerimos que possam ser contemplados 

em estudos futuros sobre a temática.  

___________________________________________ 

O uso de ferramentas digitais no turismo: um estudo na ótica das pessoas 

portadoras de necessidades especiais 

Cátia Macedo and Bruno Sousa, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Instituto Politécnico 

do Cávado e do Ave 

Objetivo: Perceber de que forma as organizações abordam o marketing digital, mais 

especificamente, no que respeita ao marketing utilizado no turismo para portadores 

de necessidades especiais. Procura-se adquirir uma visão abrangente dos websites 

das cinco maiores cadeias hoteleiras, em Portugal, quanto à utilização dos padrões de 

acessibilidade e, assim, encontrar respostas relevantes e precisas quanto ao modo 
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como as organizações utilizam as ferramentas digitais para pessoas portadoras de 

necessidades especiais.  

Metodologia: Numa primeira fase realizou-se uma pesquisa para identificar as cinco 

maiores cadeias hoteleiras em Portugal. Após compilar os links de cada página 

principal dos cinco websites, foi conferido se cada website possui o respetivo símbolo 

de acessibilidade. À posteriori, utilizou-se uma ferramenta de análise automática e 
fez-se uma análise manual.  

Originalidade: As empresas devem ter consciência do tipo de limitações ou 

incapacidades que mais dificultam o acesso à web, pois terão certamente perdas 

muito substanciais. O acesso universal, quer às páginas web quer às infraestruturas, 

potencia o aumento da procura, abrange todo o público-alvo da sociedade e reduz a 
sazonalidade.  

Resultados: Com o estudo realizado, procurou-se perceber de que modo as 

organizações utilizam as ferramentas digitais para pessoas portadoras de 

necessidades especiais, tendo-se concluído que as organizações consideradas não 

cumprem os requisitos mínimos das diretrizes de acessibilidade WCAG, aspeto esse 

que aparentemente não constitui uma prioridade. As páginas web destas 
organizações expõem barreiras que impedem a inclusão digital.  

Implicações práticas: O presente estudo representa uma amostra importante na 

forma como são negligenciadas as questões ligadas à acessibilidade no eTourism, 

sendo uma área que carece de aprofundamento, pois a incorporação da acessibilidade 

na web, além de revelar um ganho social e inclusivo, impulsiona a atração de novos 
mercados e de projetos com maior qualidade.  

Limitações da investigação: Sentiram-se lacunas no conhecimento das ferramentas 

automática e manual, no acesso à bibliografia em língua portuguesa e na aplicação de 

uma entrevista, por forma a entender a predisposição das organizações para a 

utilização das plataformas digitais acessíveis e, também, para perceber a razão pela 

qual existe pouco investimento na disponibilização da informação física na web.  

___________________________________________ 

The importance of digital communication between coaches, young athletes, 

and parents 

João Fernandes and Belém Barbosa, GOVCOPP, ISCA-UA, University of Aveiro 

Purpose: Several contributions in the literature stress the importance of the parent-

athlete-coach communication  for  young  athletes'success,  motivation  and  well-

being.  Despite  the growing importance of new media in the past decades, their use 

by coaches is still disregarded by researchers, being of utmost importance to assess 

the potential of digital communication in this regard. Hence, this research aims to 

identify the communication strategies adopted by coaches to communicate with 

young athletes and their parents, including the use of digital communication tools, 

and to analyze the factors that explain their effectiveness.  
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Methodology: This paper assumes an exploratory nature, using qualitative 

methodology. After a systematic review of the literature, a series of interviews were 

conducted with coaches and parents of young athletes of rhythmic gymnastics. This 

phase of the study allowed us to identify the communication  strategies  adopted,  

compare  perceptions  and  identify  tensions  and synergies, opportunities and 

challenges of the parent-athlete-coach relationship. In a second phase,  group  

discussions  were  carried  out  with young athletes, in  order  to  explore their 

experiences, preferences, and expectations regarding the communication with 

coaches about their sport activity, as well as the role played in the success and well-
being of the athletes. 

Ethical principles  commonly  adopted  in  social research  were  followed,  including  

voluntary participation, informed consent, and making participation anonymous and 
confidential. Data was collected in 2018, and subject to content analysis. 

Originality: This work explores the opportunities and challenges provided by digital 

media for establishing effective communication between parents, young athletes, and 

coaches, which are currently disregarded by both academics and marketing 

professionals.  

Findings: The data analysis provided interesting cues on how to improve the 

effectiveness of coaches’ communication.  For instance, the interviews demonstrate 

that coaches can hardly talk to all gymnasts' parents at the beginning or at the end of 

training, thus the development of a digital communication platform presents an 
important opportunity for professionals and clubs.  

In fact, routine communication topics such as goals and information for the 

competition (e.g., timetables,  more  intensive  training),  schedules for daily workouts,  

meal  suggestions  for gymnasts, weight control, and general information about 

gymnasts are hard to transmit without the use of digital technologies, but the lack of 

digital strategy and integrated communication fails to satisfy the needs of any of the 
trilogy elements. 

Parents and athletes’ experiences and views provided additional indications on the 

communication strategies that are more adequate and some factors that may 
determine their success. 

Practical implications: This study provides insights for clubs  and  professionals 

dealing  with young athletes and looking for ways to improve communication, namely 

through the use of digital communication strategies to increase efficacy, satisfaction, 
and loyalty.  

Research limitations: Due to the exploratory nature of the study and the sampling 

method and dimension, the generalization of conclusions require additional studies 
with other samples and populations in order to further validate the results. 

___________________________________________ 
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Qualidade e conveniência do serviço online: impacto da satisfação e 

fidelização do consumidor 

André Garcês and Albertina Monteiro, ISAG - European Business School and NIDISAG 

Objetivo: As plataformas de vendas online constituem, atualmente, uma poderosa 

ferramenta através das quais as organizações oferecem aos consumidores uma 

diversidade de produtos e serviços. A utilização da internet para realizar compras tem 

vindo a aumentar, havendo a necessidade de cumprir determinados critérios de 

qualidade no serviço que é prestado por esta via. Neste contexto, este estudo visa 

avaliar a perceção da qualidade dos serviços prestados aos consumidores através das 

plataformas online nas diferentes dimensões (tangibilidade, fiabilidade, capacidade 

de resposta, segurança e empatia). Adicionalmente, é objetivo analisar o impacto da 

qualidade do serviço online e conveniência na satisfação e fidelização dos 

consumidores. 

Metodologia: Nesta investigação segue-se a abordagem quantitativa com a aplicação 

de um inquérito por questionário aos consumidores online. 

Originalidade: Na literatura e em Portugal não foram identificados estudos que 

analisam a influência da qualidade do serviço online (com recurso ao modelo 

SERVPERF) e conveniência na satisfação e fidelização do consumidor. 

Resultados: tendo por base uma amostra de 174 consumidores online, os resultados 

mostram que os serviços prestados através das plataformas online são percebidos 

com qualidade nas dimensões tangibilidade e conveniência. Conclui-se ainda que 

estas dimensões apresentam impacto positivo e significativos na satisfação e 

fidelização dos consumidores. O mesmo não se verifica para as restantes dimensões 

(fiabilidade, capacidade de resposta, segurança e empatia).  

Implicações práticas: Em termos práticos, esta investigação permitiu identificar as 

dimensões que apresentam impacto na satisfação e fidelização dos consumidores 

online. Desta forma, os gestores de plataformas online devem dar especial atenção às 

dimensões que se apresentam com superior valorização por parte do consumidor, de 

forma a garantir, através de um serviço de qualidade, a sustentabilidade do negócio. 

Limitações: Este estudo tem em conta uma amostra de conveniência e não 

probabilística e apoia as suas conclusões na perceção dos consumidor relativamente 

à ultima compra online, não se aplicando em concreto a uma plataforma de e-

commerce, o que limita  a interpretação e generalização dos resultados. 

___________________________________________ 
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Paperless documents in today’s offices and the impact on processes, people and 

paper consumption 

José Oliveira, ISAG- European Business School, NIDISAG and Escola Superior de Ciências Empresariais 

Purpose: The objective of this research paper is to respond to the paperless 

phenomenon occurred or occurring in the Portuguese offices and how such 
progression affected offices’ processes, people and paper consumption.   

Methodology: The six most important economic sectors in Portugal where a paperless 

process occurred or is occurring were investigated. Such sectors are: Education, 

Health, Trade, Government (central and local), Industry and Services. To ensure 

proper scope on the surveys, exploratory interviews were made to the three most 
successful companies within the paperless processes in Portugal. 

In order to understand the determinants of paperless (also known as 

dematerialization), questionnaires were sent to a sample of 725 companies with a net 

sales greater than 10M€ by 2014, a total of 151companies have replied. 

Findings: Taking into account the predictors for the overall assessment of paperless, 

namely; Global image; Cost Reduction; Reduction in paper consumption; ESS 

(external services and supplies) reduction spent on paper, Profitability increase and 

overall importance of paperless, obtained results led us  conclude to that 

dematerialization has a positive impact, increases the profitability of companies and 

in most cases is a sine qua non condition to negotiate with clients. Additionally, it 

favours the image of companies, reduces costs and paper consumption and is seen as 
environmental friendly.  

Originality/Value: The paper develops a conceptual framework to understand the 

paperless processes in the actual Portuguese businesses. It takes a retrospective 

approach from the materialization of the printing word till the dematerialization 

occurred with the advent of globalization, taking into aspects such as the necessity of 

cost reduction, environmental reasons, document size, retrieval and thers. In extent, 
it may help to understand the office printing paradigm change to services.  

 ___________________________________________ 

 

 



 

90 

Big Five Personality Traits and Entrepreneurial Intention: The Moderating Role 

of Social Valuation 

Busra Tuncer and Faruk Sahin, Mugla Sıtkı Kocman University 

Purpose: Previous studies have shown that entrepreneurial intention is the 

fundamental predictor of future entrepreneurial behavior (Katz, 1988). Thus, 

investigating the predictors of entrepreneurial intention is an important issue in the 

entrepreneurship research.During the past two decades, research on the personality 

traits of entrepreneurship has increased. In general, theoretical and empirical 

research suggests that personality traits are important predictors of the intention to 

become an entrepreneur (Brandstätter, 2011).  On the other hand, social valuations 

of entrepreneurship are considered to lead to more positive attitudes and intentions 

(Zahra et al. 1999).The purpose of this research is to examine the impact of Big Five 

personality traits (i.e., Openness toExperience, Conscientiousness, Extraversion, 

Agreeableness, Emotional Stability/Neuroticism) onentrepreneurial intention and 

the moderating role of social valuations in those relationships.   

Methodology: Sample of university students are frequently used in entrepreneurship 

research (e.g. Kruger et al, 2000). Accordingly, the sample of our study consists of 253 

senior university business students. We used the bootstrap approach (Hayes, 2013) 

to test for main and interaction effects of personality traits and social valuation on 
entrepreneurial intention.  

Findings: The results indicated that openness to experience was only predictor of 

entrepreneurial intention, out of the Big Five traits. Moreover, the results indicated 

that perceived social valuations of entrepreneurship were not significantly related to 

entrepreneurial intention.   

The analysis of moderated regressions of the Big Five Traits on entrepreneurial 

intention organized by social valuations revealed that the effect of openness to 

experience on entrepreneurial intention was dependent on social valuation. Simple 

slope analysis showed that the effect of openness to experience on entrepreneurial 

intention was contingent upon a low level of perceived social valuations, whereas it 

was ineffective with a high level of perceived social valuations.  

Originality/value: The originality of this study is that it focuses on the integration of 

the Big Five Traits, entrepreneurial intention, and social valuations in a single study, 

providing a model that indicates the moderating role of social valuations in the 

relationship between the Big Five Traits (i.e. openness to experience) and 
entrepreneurial intention.  

Practical implications:  The findings of this study support the moderating role of social 

valuations in the relationship between the Big Five Traits (i.e. openness to 
experience) and entrepreneurial intention.  

Hence, it is worthwhile to look more closely at the personality traits and social 

valuations that can be key sources forming entrepreneurial intention.  

___________________________________________ 
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Exogenous Risks and Public Employment 

Deniz Aytaç, Hitit University -Faculty of Economics and Administrative Sciences 

Globalization and increasing openness have confronted economies with exogenous 

risks. In economies opening up with the goal of international competitiveness, 

exogenous risks increase the volatility in unemployment. The negative effects of 

globalization are observed in many studies investigating the effects of globalization 

on labour standards and employment protection. This negative relationship, which is 

demonstrated especially in terms of employment protection, includes easing the 

difficulties in firing personnel and shortening the contract durations, which are in the 

definition of the employment protection index. In this context, under their flexibility 

policies, countries may direct their employment towards those types of positions and 
employment where employment protection is lower.  

For this reason, the government can adopt the goal of creating a safety net against 

risks. The government can fight exogenous risks by increasing public employment 

and building wider safety nets. Although the increase in total employment constitutes 

a safety net, it is also important what type of employment the public sector gives 

weight in total employment with the aim of mitigating the exogenous risk.  

This study examines, how the government in seeking to create a safety net against the 

negative employment effect from globalization influences total public employment 

and the types of public employment that differ in employment protection through the 

macro-economic policies it implements while carrying out this function. Differently 

from the other studies, the present study will investigate the effects of globalization 

on total public employment and the types of employment that are included within 

public employment in Turkey and that differ from each other on the basis of 

employment protection.   

By this purpose, in this study, it has been investigated whether the government used 

public employment as an instrument to create a safety net against external shocks 

created by globalization in Turkey between 1980 and 2016. It is concluded that while 

globalization had a negative effect in the short run on civil servant employment where 

employment protection is high, there is a long-run positive relationship between 

globalization and total public employment. This conclusion shows that the 

government followed a policy to increase total public employment against external 

risks created by globalization but that employment developed at the expense of the 

positions of civil servant in the secure job status. In this way, while the growth in 

public employment against globalization increases public spending and the size of the 

government, the objective of creating a safety net targeted with public employment 

can fail to reach the desired.  

___________________________________________ 
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How corporate governance' structures influence tax planning strategies? 

Cristina Sá and Helena Alves, Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Purpose: The main purpose of this paper is to discuss the role corporate governance 

characteristics has in tax planning decisions by revisiting the main empirical 

literature in the last years. As the separation of management and ownership was 

identified as the basic corporate governance conflict, tax rules should be a way that 

assure that management behavior is not in conflict with the other stakeholders. 

Recent literature suggests that the link between corporate governance and tax 

planning can generate new insights into the real relation of tax planning and the 

attributes of corporate governance. In some studies taxes have been treated only as 

market imperfections that influence capital structure and dividend policies, while 
other authors have incorporated the possibility of agency problems in their analyses.    

Methodology: We conducted a review over recent empirical literature about 

corporate governance characteristics and tax planning activities and observed that 

decisions regarding to tax obligations are conditioned by firm’s management 

features. Firstly, we discuss concept of corporate governance and its attributes. After, 

we analyze the concept of tax planning. Finally, we present some of the main 

conclusions of recent empirical studies. Our conclusions provide insights that tax 

authorities and politicians can use to better focus their strategies and actions in order 

to increase compliance, reduce tax evasion, fight underground economy and increase 

country´s competitiveness.   

Originality: This paper examines the role that corporate governance characteristics 

have on firm’s tax planning activities. The added value of this work relies on a global 

analysis of empirical literature results about corporate governance and tax planning 

activities providing a more extensive overview of the relation. Corporate governance 

consists on the system of rules, practices and processes by which a company is 

directed and controlled.   

Findings: The analysis of existent empirical literature shows evidences that 

corporations with small board of decision-makers tend to show lower levels of tax 

planning’s. Despite the positive effect that a tax planning strategy pretends to have on 

a corporation financial net result there are evidences that those practices induce to a 

reduction of the company market value. Also earnings management can induce to 
practice of more aggressive tax management activities.  

In Portugal as far as we know corporate governance and it´s relation with tax 

decisions is still a field of knowledge to be explored in the future. In our analysis we 

conclude that corporations with smaller boards of decision-makers seem to be more 

risky averse and so less willing to carry out tax planning strategies. Also we highlight 

that tax planning activities can induce to a reduction on the market value of firms.  

___________________________________________ 
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The main trends of Event Management development and its impact on tourism 

(General analysis and case of Republic of Georgia) 

Miranda Apakidze and Elene Kurdgelia, Faculty of Social and Political Sciences 

Purpose: the main purpose of this research is to learn main trends of event 

management development and its impact on tourism industry. In today globalization 

era, tourism is booming industry and has bright prospect into the future it has a huge 

influence on business and incomes from it growing year by year. Event management 

is a widespread activity, which aims at messaging and connecting people. Every year 

numerous tourists are attracted by various kinds of events throughout a huge variety 

of destinations around the globe. Event management includes important festivals, 

global or local conferences, sport events, meetings and exhibitions therefore in this 

case can be considered economic, social environmental, locational opportunities of 

each country. Well-planned event can play a vital role in raising interest not only for 

country level, but on regional level too and raise the quality of reliability. Our purpose 

is to learn the quality of event management impact on tourism, we want to evaluate 

opportunities of different regions and republic of Georgia by discussing information 

from this view.  

Methodology: the study builds on method of SWOT analysis, Statistical dates, 

professionals’ interviews in the field of tourism industry.  

Originality: In this research paper will be evaluated not only events organized in 

industrial countries but in developing countries too which have an opportunity to 

represent themselves as a reliable and interesting destinations for event tourism in 

order to have a positive influence of countries economy. At the same time Event 

Management is a new perspective for tourism  

industry of Georgia as a developing country located in the furthest east side of Europe  

it is a great opportunity  to appear on the European tourism map and become inherent 
part of it.   

Findings: Developing countries such as Republic of Georgia have a great opportunity 

to be interesting destination country for event tourism, get a chance to develop 

another types of tourism industry by helping of event tourism because this type of 

tourism have a positive impact on countries with developing economies and raises 
reliability and service quality.  

Practical implications: Republic of Georgia is a beginner country from the view of 

event tourism so it is important to share experience of different countries.  Events 

which took place in Georgia are known for their fun atmosphere, great food, 

entertainment, shopping and activities. Tbilisi city has hosted several kind of 

international events such as: Tbilisi international film festival, Jazz festival, Mercedes 

Benz fashion week, Eurovision, electronic music festival etc. These events have 

attracted thousands of visitors from different countries. Tourism and hospitality is an 

important part of business, there successfully operate modern and high-ranking 

hotels in Georgia. Adjara hospitality group is the largest and the most rapidly growing 

holding company in the hospitality sector of Georgia. For more successful experiences 
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and positive results it is important to be learnt the system of event-planning and 

implication aspects which will give chance to offer better service to professionals 
working in the field of tourism industry.  

___________________________________________ 

Social Responsibility of Municipal Companies 

Fernanda Pereira, Instituto Politécnico de Beja  

The size of the local business sector is large enough (219 companies in 2016) to justify 

a working paper and research about this subject. The sectors of activity involved 

represent a range of very different sectors (17 Classifications). This paper is a part of 

research which will be developed by the researchers and supported on previous 

work.  

General Goals: One of the goals of this research is to obtain a reliable picture of this 

sector of the National Economy in what regards Social Responsibility, Social 

Reporting, and integrated, dated 2016 both digital and eventually integrated, in 2016. 

Secondly, following the first objective, we intend to create the basis for comparisons 

and to analyze the current state of play in the light of previous studies carried out by 
several researchers.  

Specific Goals In addition to the general objectives we have some specific goals. First 

of all, we have to check whether, and how, the companies evaluate their performance 

in the scope of social responsibility and what amounts they attribute to that matter. 

Secondly, we’ll find out how they use financial and social indicators to assess the 

performance of the companies. On the other hand we must check if these indicators 

are available and if they are used as benchmarking, namely if they use the Global 

Reporting Initiative Model, although another goal is to find out how the best practices 
are disseminated.  

Methodology: The methodology to be used will be the case study, using the 219 local 

companies, analyzing their spatial dispersion, the different sectors in which they 

operate and the different entities with which they compete and / or collaborate.  It 

should be noted that since 2010 the panorama of the companies held by the local 

authorities has changed substantially. In 2009 there were 392 local companies. 

(Martins, M. 2011). It is also part of the methodology that we will use the literature 

review in different areas, for instance Social Responsibility, Sustainability Report, 

Social Report, (and/or) Electronic Reporting. In addition, we will use Survey of 

Available Information (DGA, 2016) about Business universe, Legislation applicable 

and Strategic framework documents to be able to afford a construction of a database 

with information of local companies (Economic, Financial, Legal, etc.)  Although we 

are in the initial phase of the project there is already some Literature used as it can 

be seen on last page of this abstract.  

Social Responsability Although Corporate Social Responsibility in the public sector is 

still a subject rarely studied; some authors argue that regarding their practices the 
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public sector should have the same areas of Social Responsibility as the private sector 

Gonçalves, J. (2015)   

Social Responsibility in an organization consists of taking responsibility for the 

impacts of its decisions, activities and products, fostering an ethical and transparent 

behavior consistent with sustainable development and the search for the well-being 

of society, and taking into account the needs and expectations of its interested parts. 
(Santos, R. 2016)  

From these two perspectives, it is clear that the Public Administration will have to be 

in a new paradigm in which not only the strict compliance with the Law, but also of 

the Social Responsibility policy for the European Union designed in 2011, are 

applicable. Regarding the Local Business Activity there is specific legislation (DL 

50/2012). It deals with the legal regime of local business activity and local 

participation.  

The new legal act is aimed at regulating companies in which municipalities, 

associations of municipalities or metropolitan areas (participating public entities) 

exercise any dominant influence. They have as reference the notion of "local 

company" to express the meaning of such influence, be it of a municipal, 

intermunicipal or metropolitan nature. The law also defines the rules for the 

acquisition and financial holdings   

The law also defines the rules for the acquisition and holding of minority interests in 

commercial companies by municipalities, associations of municipalities and 

metropolitan areas and, in the same sense, regulates the participation of local 

authorities and their associations in associations, foundations and cooperatives. In 

what concerns the number of companies per type of Entity, we can say that the 

majority is municipal and a small part belongs to that of a municipality or to 

Intermunicipal Communities. When we evaluate the companies from the point of 

view of the owners of capital we can say that in most local companies the capital 

belongs in its entirety to a single Municipality. The most developed activities by the 

local companies are Artistic, entertainment, sports and recreational activities; As well 

as abstraction, treatment and distribution of water; Sanitation, waste management 

and depollution, each accounting for about 20% of activities.  

Conclusion:  We are at the beginning of a new research project that will be applied for 

funding, but will serve as a basis for research work within the Master's program in 

Business Management. At this stage, we are looking for suggestions to enrich our 
project and make it more       consistent. 
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Working conditions and organizational support influence on satisfaction and 

individual performance 

Maria Leonor Pires, Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, SACEC 

Purpose: The purpose of this paper is to analyze the perceptions of working 

conditions (e.g. satisfaction with remuneration, training, autonomy), organizational 

support (of colleagues and direct management) and their effects on satisfaction with 

work conditions and individual performance. This study also includes the effect of 

characterization variables (e.g. sector, permanent worker, gender, age, seniority in 

company, and education) considered relevant.  

Methodology: The analyzed data came from the European Work Conditions Survey 

2015, with a sample of 43850 individuals, from 35 European countries, that were 

inquired by questionnaire. The study of relationships between predictor and criteria 

variables was conducted trough hierarchical linear regression.  

Originality: This research empirically advances the knowledge regarding the working 

conditions importance and the resulting workers satisfaction and performance, 

emphasizing the role of support both from leader and co-workers. It contributes to 

the literature in the area of human resource management and organizational 

behavior.  

Findings: Results of linear regression showed that most of characterization variables 

had a low or nonsignificant effect on criteria variables; the best predictors for 

satisfaction with work conditions were autonomy, colleagues support, but in 

particular direct management support showing the higher effect; working at high 

speed and with short deadlines showed small but significant negative effects. 

Findings relative to individual performance revealed that the relevant predictors 
were again colleagues and direct manager support, but in a more balanced way.  

Practical implications: Organizations seeking to increase both satisfaction and 

performance from their employees in order to achieve better global performance 

should recognize the importance of leader support and also of co-workers, and 

encourage it, either with formal training programs or valuing support, cooperation 

and helping others, a dimension of organizational citizenship behavior, trough 

organizational culture.   

Limitations: We acknowledge that the measure of individual performance should be 

gathered by other means then self-reporting (all variables, independent and 

dependent, were collected from the same respondents) this can cause common 

method variance; although, the use of Harman’s test give us evidence that common 

method variance should not call into question the validity of this study.  
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The effect of audit quality on restricting earnings management: Evidence from 

Jordan 

Taha Almarayeh, Beatriz Aibar Guzmán, Modar Abdullatif and Juan Ramón Pineiro-

Chousa, University de Santiago de Compostela 

This paper examines the association between audit quality characteristics, including 

(audit firm size and audit fees) and earnings management in emerging markets. We 

hypothesize that audit quality in such setting is probably not able to reduce the 

earnings management practices. A sample of 248 firm-year observations comprising 

industrial companies listed on the Amman stock exchange spanning 2012 - 2016. This 

study employs generalised least square regression to test the impact of audit quality 

on discretionary accruals as a proxy for earnings management. This study finds the 

evidence consistent with our conjecture. First, there is no difference between Big four 

and non-Big four auditors in mitigating the level of earnings management in Jordan. 

In addition, the findings documented that there is no association between audit fees 

and earnings management.  
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