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RESUMO 

A pesquisa objetiva avaliar a relação entre da dimensão do conselho de administração no 

prisma da governança corporativa com o desempenho das empresas familiares listadas na 

BM&FBovespa. A pesquisa caracteriza-se como descritiva, documental e com abordagem 

quantitativa. Da população de 191 empresas familiares não financeiras listadas na 

BM&FBovespa, selecionou-se uma amostra de 77 empresas para anos de 2010 a 2012. A 

seleção da amostra se deu pela disponibilidade de todas as informações necessárias para 

realização do estudo. Foram calculados quatro rankings por meio do método multicritério 

Technique for Order Preference by Similarity (TOPSIS). O primeiro ranking para o conselho 

de administração e os outros três para as variáveis de desempenho. Dos três rankings das 

variáveis de desempenho, um ranking possui todas as variáveis de desempenho abordadas no 

estudo, o segundo apenas com as variáveis contábeis de desempenho contábil e o terceiro 

apenas com as variáveis de desempenho de mercado. Os resultados indicam que os conselhos 

de administração das empresas familiares analisadas possuem, em sua maioria, tamanho 

conforme o indicado pela literatura e ausência de dualidade para os cargos de CEO e 

Presidente do conselho de administração, entretanto, baixa independência. O desempenho das 

empresas analisadas é heterogêneo, tendo empresas com altos desempenhos positivos e 

empresas com desempenho negativo. Os resultados indicam ainda que há uma relação 

positiva entre o conselho de administração e o desempenho das empresas familiares, sendo 

esta relação mais forte com o desempenho contábil. Conclui-se que o conselho de 

administração possui relação positiva e significativa com o desempenho das empresas 

familiares analisadas. 

 

Palavras-chave: Conselho de administração; Desempenho; Empresa familiar; Governança 

Corporativa. 
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1 INTRODUÇÃO 

Conforme a teoria da agência, a separação de propriedade e controle originou a 

necessidade de monitoramento das ações do agente, por parte do principal (JENSEN; 

MECKLING, 1976; COLAROSSI et al., 2008; ALMEIDA et al., 2010), ambiente no qual se 

originou a governança corporativa (SHLEIFER; VISHNY, 1997). 

O objetivo da governança corporativa é reduzir os conflitos de agência existentes entre 

agente e principal (SHLEIFER; VISHNY, 1997; ALMEIDA et al., 2010; ALFARAIH; 

ALANEZI; ALMUJAMED, 2012) e, assim, compõe-se de um conjunto de mecanismos que 

contribuem, sob diferentes aspectos, para o monitoramento das decisões do agente e promover 

o alinhamento de interesse entre acionista e gestor (LOVE, 2011). 

A pesquisa de Alfaraih, Alanezi e Almujamed (2012) apresenta como destaque que os 

gestores de grandes empresas, em virtude do seu conhecimento da organização, podem 

desenvolver um esforço mínimo necessário para que consigam os retornos aos acionistas em 

um nível razoável e despender maiores esforços e recursos para a melhoria de salário dos 

executivos ou benefícios aos empregados. Neste aspecto surgem os problemas de agência 

apresentados por Jensen e Meckling (1976). 

É amplamente reconhecido que são necessárias estruturas fortes de governança 

corporativa para mitigar os problemas de agência que surgem devido a separação entre 

propriedade e controle nas empresas (CHRISTENSEN; KENT; STEWART, 2010; 

ALMEIDA et al., 2010). A governança corporativa está relacionada, então, com os processos 

e as estruturas por meio dos quais os membros interessados no bom desempenho da empresa 

agem para proteger os interesses dos stakeholders (EHIKIOYA, 2009), questões que, 

conforme Abor e Biekpe (2007), Brenes, Madrigal e Requena (2011) e Campbell et al. (2011) 

competem, entre outros, ao conselho de administração. 

Para Ward (2002), nas empresas familiares estas questões tendem a ser mais 

complexas porque, além de lidarem com as oportunidades de negócios elas devem considerar 

também as necessidades e desejos da família que detém a sua propriedade. Estas questões 

implicam em riscos de supervisão de longo prazo, ou seja, a avaliação da implicação dos 

riscos incorridos pela empresa ao considerar as necessidades e desejos familiares frente às 

oportunidades de negócio (BRENES; MADRIGAL; REQUENA, 2011). 

Pesquisas anteriores analisaram várias disposições de governança relacionadas ao 

conselho de administração e sua relação com o desempenho das empresas. Pesquisas 

obtiveram resultados que apontam para a inexistência de relação entre as variáveis do 

conselho e o desempenho das empresas. Bhagat e Black (2002) não encontrou relação entre a 

independência do conselho de administração e o desempenho. Ainda, Yermack (1996) 

documenta uma relação inversa entre o tamanho do conselho e a rentabilidade da empresa. 

Brickley, Coles e Jarrell (1997), por ouro lado, analisaram características do conselho 

de administração como a dualidade do cargo de CEO (Chief Executive Officer) e presidente 

do conselho de administração e a independência do conselho e sua relação com o desempenho 

e identificaram uma relação significativa entre as características do conselho de administração 

e o desempenho operacional de empresas norte americanas. 

Ibrahim, Rehman e Raoof (2010) também investigaram a influência de características 

do conselho de administração, como o tamanho do conselho e independência do conselho, 

com o desempenho de empresas químicas e farmacêuticas do Paquistão no período de 2005 a 

2009. Confirmou-se a existência de relação forte e significativa entre as variáveis de 

governança analisadas e o desempenho das empresas. 

Ao analisarem 93 empresas cotadas na bolsa de valores da Nigéria no período de 1996 

a 1999, Sanda, Mikailu e Garba (2010) concluem que algumas características do conselho de 

administração, como separação dos cargos de CEO e presidente do conselho e o tamanho do 

conselho possuem relação forte e significativa com o desempenho, entretanto, não observaram 
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resultado semelhante para a independência do conselho de administração. 

Christensen, Kent e Stewart (2010) pesquisaram a influência de variáveis de 

governança relacionadas ao conselho de administração no desempenho operacional e de 

mercado de empresas australianas com dados de 2004 e concluíram que as características do 

conselho de administração possuem forte e significativa relação com o desempenho das 

companhias listadas na bolsa de valores da Austrália. 

Conforme Brown e Caylor (2009), variáveis de governança corporativa atreladas ao 

conselho de administração têm-se mostrado relacionadas com o desempenho das empresas, 

entretanto, como observado nos resultados expostos, tal relação varia de acordo com o 

ambiente em que a pesquisa é aplicada. 

O contexto permite a formulação do problema de pesquisa contemplado nesta 

pesquisa: Qual a relação do conselho de administração como dimensão da governança 

corporativa com o desempenho das empresas familiares listadas na BM&FBovespa? O 

objetivo do estudo consiste em avaliar a relação entre da dimensão do conselho de 

administração no prisma da governança corporativa com o desempenho das empresas 

familiares listadas na BM&FBovespa. 

A pesquisa se justifica no fato de as empresas familiares representarem uma parcela 

significativa das empresas em todo o mundo (COLAROSSI et al., 2008), por exemplo, nos 

Estados Unidos, Anderson e Reeb (2003) identificaram que 35 por cento das empresas 

listadas na revista Forbes eram de controle familiar. Na Malásia Ibrahim e Samad (2011) 

identificaram 43 por cento das principais empresas como sendo de propriedade familiar. No 

Brasil, Theiss (2012) identificou que, em uma amostra de 172 empresas de capital aberto, 56 

caracterizavam-se como familiar. 

Apesar da relevância das empresas familiares no mercado de capitais em diferentes 

países, Ibrahim e Samad (2011) declaram que são limitados os estudos que examinam o 

desempenho das empresas familiares em relação a governança corporativa destas empresas. 

Acrescenta-se os diferentes resultados apontados pelas pesquisas já realizadas em diferentes 

ambientes e países. Estas questões apoiam a importância de se pesquisar o tema no Brasil, no 

âmbito das empresas familiares dado sua significativa presença e, que, conforme Schulze et 

al. (2001) possuem característica diferenciadas quanto sua capacidade de redução de conflitos 

de agência, além de seu interesse em resultados positivos. 

 

2 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO ESCOPO DA GOVERNANÇA 

CORPORATIVA 

Os acionistas, por meio das assembleias de acionistas, propõem valores que norteiam a 

cultura organizacional, bem como os objetivos de negócios e as expectativas e visão de longo 

prazo da companhia (BRENES; MADRIGAL; REQUENA, 2011). Neste escopo, o conselho 

de administração exerce papel-chave e suas principais responsabilidades incluem assegurar 

um tratamento objetivo e justo de todos os acionistas, servindo como elo de comunicação 

entre a alta administração e os acionistas, reunindo os seus pontos de vista (BRENES; 

MADRIGAL; REQUENA, 2011). 

Conforme Abor e Biekpe (2007), o conselho de administração é visto como um 

mediador no conflito de interesses entre gestores e acionistas por meio do qual a coesão 

necessária e obtida. Para Campbell et al. (2011) o conselho de administração é um importante 

meio de monitoramento do agente, particularmente em eventos corporativos em que os 

interesses dos gestores tangenciam as preferências dos acionistas. 

Brenes, Madrigal e Requena (2011) reconhecem que o grande desafio para todos os 

conselhos de administração é alinhar a estratégia de negócios com os interesses dos 

acionistas, num ambiente em que os acionistas visam obter valor a longo prazo enquanto a 

gestão de topo procura crescimento e valorização no curto prazo. Assim, o conselho 
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desempenha um papel fundamental na implementação de uma estratégia competitiva bem-

sucedida (BRENES; MENA; MOLINA, 2008). 

No escopo das empresas familiares, Ward (2002) afirma que o papel dos conselhos de 

administração passa por uma transição que é típica para esse tipo de empresas (WARD, 

2002). Primeiramente os membros do conselho atuam como consultores da empresa e da 

família, prestando assessoria para a tomada de decisão e facilitação ou ordenação de transição 

das ações de controle e de sucessão (WARD, 2002). 

Como o negócio da família, o conselho de administração assume um papel catalisador 

entre a família e a empresa, e neste estágio o conselho assegura uma comunicação fluente 

com a família sobre temas relevantes do negócio, protege a empresa e os acionistas e, assim, 

os interesses da família (WARD, 2002). O autor argumenta que uma vez que a família 

profissionaliza a empresa, o conselho de administração assegura uma boa administração, 

realiza avaliações rigorosas dos mercados em que a empresa investe, bem como a sua 

rentabilidade; avalia a análise e os pressupostos apresentados pelos gestores; estabelece 

normas para as metas e investimentos decisões, e apoia ideias criativas de gestão. 

Brenes, Madrigal e Requena (2011) argumentam que nas empresas familiares o 

conselho estabelece e operacionaliza com uma estratégia racional de alocação de capital, 

considerando as necessidades e expectativa da empresa e da família. Os argumentos expostos 

salientam que o conselho de administração exerce significativa influência para redução dos 

problemas de agência, assim, entende-se que este também vem a colaborar para a melhora do 

desempenho das empresas. 

Para a presente pesquisa realizou-se um levantamento de artigos nas bases de dados 

ScienceDirect, Scopus e Spell, com temas relacionados a governança corporativa, conselho de 

administração e desempenho, que resultou em 224 artigos. Identificaram-se oito mecanismos 

de governança corporativa relacionados ao conselho de administração comumente utilizados 

pela literatura na avaliação de sua relação com o desempenho das empresas. Estes 

mecanismos são apresentados na Tabela 1, juntamente com sua frequência e alguns dos 

autores que utilizaram estas variáveis. 
Tabela 1 – Mecanismos de governança corporativa relacionados ao conselho de administração e sua 

frequência de utilização em pesquisas 

Mecanismos de 

governança corporativa 

Frequência 

nas pesquisas 

Autores 

Independência do 

conselho de administração 
78,52 

Klapper e Love (2004); Mehdi (2007); Ehikioya (2009); Azim 

(2012). 

Dualidade de cargo de 

CEO e presidente do 

conselho de administração 

57,04% 

Abor e Biekpe (2007); Giovannini (2010); Ibrahim e Samad 

(2011); Azim (2012). 

Tamanho do conselho de 

administração 
54,07% 

Abor e Biekpe (2007); Christensen, Kent e Stewart (2010); Hsu 

e Petchsakulwong (2010); Ibrahim, Rehman e Raoof (2010); 

Grove et al. (2011); Love (2011). 

Reuniões do conselho de 

administração 
14,07% 

Klapper e Love (2004); Mehdi (2007); Christensen, Kent e 

Stewart (2010); Hsu e Petchsakulwong (2010); Grove et al. 

(2011). 

Experiência de gestão 10,37% 
Abor e Biekpe (2007); Brown e Caylor (2009); Hsu e 

Petchsakulwong (2010); Azim (2012). 

Remuneração do conselho 

de administração 
8,89% 

Brown e Caylor (2009); Christensen, Kent e Stewart (2010); 

Grove et al. (2011); Love (2011); Azim (2012). 

Comitê de remuneração 7,41% 
Klapper e Love (2004); Giovannini (2010); Grove et al. (2011); 

Love (2011); Azim (2012). 

Comitê de nomeação 5,93% 
Klapper e Love (2004); Christensen, Kent e Stewart (2010); 

Giovannini (2010); Love (2011); Azim (2012). 

Habilidade/Expertise de 

gestão 
5,93% 

Abor e Biekpe (2007); Brown e Caylor (2009); Hsu e 

Petchsakulwong (2010); Azim (2012). 

Fonte: Elaboração própria. 
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Conforme se observa na Tabela 1, o mecanismo mais utilizado pela literatura é a 

independência do conselho de administração, utilizado por aproximadamente 80% das 

pesquisas. Os mecanismos da dualidade de cargo de CEO e presidente do conselho de 

administração e tamanho do conselho também são fortemente difundidos na literatura. O 

levantamento efetuado indicou que os mecanismos “Experiência de gestão” e 

“Habilidade/expertise de gestão” são utilizados pela literatura. Nesta pesquisa, dado o formato 

como estas informações são divulgadas pelas empresas listadas na BM&FBovespa, estes 

mecanismos foram tratados conjuntamente visto que sua separação implicaria em redução 

significativa da amostra. A discussão acerca dos mecanismos de governança corporativa 

relacionados ao conselho de administração e utilizados nesta pesquisa são apresentados na 

sequência. 

2.1 Independência do conselho de administração 

A independência do conselho de administração pode ser visto como um bom 

instrumento de governança corporativa (FAMA; JENSEN, 1983). Hermalin e Weisbach 

(2003) afirmam que uma maior proporção de conselheiros independentes remete a um 

monitoramento mais efetivo da administração. Assim, a independência do conselho associa-se 

a uma administração mais eficaz (KAPLAN; MINTON, 1994; MORCK; NAKAMURA, 

1999). Christensen, Kent e Stewart (2010) de igual modo declaram que a independência do 

conselho pode contribuir para um maior monitoramento das atividades da gestão. 

Hsu e Petchsakulwong (2010) apresentam duas razões que indicam a relevância de 

membros independentes no conselho de administração. Primeiro, os conselheiros 

independentes são capazes de trabalhar livremente e não estão sujeitos ao controle ou 

influência de grandes acionistas, administradores, e outras partes interessadas (HSU; 

PETSHSAKULWONG, 2010). Segundo, eles são mais propensos a questionar e acompanhar 

a gestão para evitar fraudes, porque eles não têm ligação econômica com a administração. 

(HSU; PETCHSAKULWONG, 2010). Diante destes aspectos entende-se que a independência 

do conselho de administração contribui para reduzir os problemas de agência implicando em 

uma melhor governança corporativa. 

2.2 Dualidade do cargo de CEO e presidente do conselho de administração 

As pesquisas sobre dualidade do cargo de CEO e presidente do conselho, ou, quando 

ambos os cargos são ocupados por uma mesma pessoa têm resultado com diferentes 

conclusões. Jensen (1993) argumenta que a separação destes cargos convém aos acionistas. 

Yemarck (1996) verificou que empresas com separação destes cargos apresentam um valor de 

mercado superior àquelas em que os cargos são exercidos pela mesma pessoa. 

Entretanto, Brickley, Coles e Jarrell (1997) não encontraram evidência de que a 

separação destes cargos reflita em um melhor desempenho das organizações. Ainda que haja 

pesquisas indicando que a dualidade é positiva, pesquisas mais recentes como a de Ehikioya 

(2009) mostra que as empresas sem dualidade são susceptíveis de minimizar o risco de 

falência e aumentar as chances de levantar capital adicional por causa da confiança conferida 

aos stakeholders. 

Para as empresas familiares, Ibrahim e Samad (2011) argumentam, a partir dos 

resultados de sua pesquisa, que a dualidade está relacionada negativamente com Q de Tobin e 

o ROA. Isto sugere que o exercício dos cargos de CEO e presidente do conselho de 

administração por uma mesma pessoa pode implicar em um mau desempenho em comparação 

com as empresas em que estas posições são exercidas por profissionais distintos. Desta forma, 

se aceita que a separação dos cargos de CEO e presidente do conselho de administração é 

benéfica à governança corporativa. 
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2.3 Tamanho do conselho de administração 

O conselho de administração, como representante dos acionistas, desempenha um 

papel importante na decisão sobre a política e a estratégia de uma empresa (HSU; 

PETCHSAKULWONG, 2010). Inicialmente Hsu e Petchakulwong (2010) argumentam que 

um conselho maior deve ser benéfico para o desempenho e eficiência de uma empresa, pois 

um maior número de membros no conselho implica em maior conhecimento e opiniões 

variadas disponíveis para uma empresa, além de permitir um controle mais rigoroso para 

assegurar a redução da fraude financeira. 

Entretanto Hsu e Petchsakulwong (2010) reconhecem que os benefícios de se ter um 

conselho de administração maior pode ser superado por seus custos, uma vez que se torna 

mais difícil chegar a um consenso em um conselho grande, o que sugere que um número 

menor de integrantes poderia reduzir os problemas de coordenação e melhorar seu 

desempenho e eficiência. 

Christensen, Kent e Stewart (2010) entendem que a limitação ao tamanho do conselho 

pode melhorar o desempenho da empresa porque permite uma melhor comunicação entre os 

membros. Do ponto de vista da agência, conselhos menores são mais propensos a chegar a um 

consenso e também permitir que os membros se envolvam em um debate genuíno e interajam 

entre si (REDDY; LOCKE; SCRIMGEOUR, 2010). 

Diante destes argumentos entende-se que menores conselhos de administração são 

mais eficientes, entretanto, há de se ponderar que maiores corporações, que envolvem 

operações mais complexas podem exigir um maior número de membros do conselho. Em 

consonância com o código de boas práticas de governança do Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa, entende-se que o conselho de administração deve ser composto por, 

no mínimo 3 membros e, no máximo 9 membros. 

2.4 Reuniões do conselho de administração 

As reuniões do conselho são importantes para discussão das questões de gestão da 

companhia. Hsu e Petchsakulwong (2010) argumentam que a frequência das reuniões do 

conselho pode melhorar o desempenho de uma empresa uma vez que a conselho tem maiores 

oportunidades para monitorar e analisar o desempenho da administração. 

O conselho de administração precisa estar ativo para cumprir os seus compromissos de 

governança corporativa, especialmente na garantia de alta qualidade, elaboração de relatórios 

transparentes (CHRISTENSEN; KENT; STEWART, 2010). Os Conselhos que se reúnem 

com frequência são propensos a exercer as suas funções de forma mais diligente e eficaz, 

aumentando assim o seu nível de supervisão (CHRISTENSEN; KENT; STEWART, 2010). 

2.5 Habilidade/expertise de gestão 

Para garantir que o conselho possa cumprir adequadamente suas funções, os 

conselheiros precisam ter habilidades para tal (HSU, PETCHSAKULWONG, 2010). Mehdi 

(2007) entende que um diretor com maior experiência como diretor pode melhorar a proteção 

de acionistas minoritários dado sua significativa experiência como gestor. 

Para Abor e Biekpe (2007) uma experiência externa sólida sobre finanças e questões 

jurídicas pode implicar em um melhor desempenho da empresa. Em sua pesquisa Abor e 

Biekpe (2007) confirmam uma relação significativamente positiva entre a expertise do 

conselho e o desempenho da empresa. Os autores concluem que o nível de formação entre 

diretores e gerentes tem uma forte influência sobre o desempenho da empresa. Isso enfatiza a 

importância das competências gerenciais e experiência empresarial como meio de promover o 

desempenho da empresa (ABOR; BIEKPE, 2007). 
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2.6 Remuneração do conselho de administração 

A remuneração gerencial é um mecanismo de incentivo eficiente para melhorar o 

alinhamento das metas dos acionistas e gestores (CHITNOMRATH; EVANS; 

CHRISTOPHER, 2011; CORREIA; AMARAL; LOUVET, 2011). Evidências de estudos 

empíricos na literatura confirmam uma relação positiva entre a remuneração do conselho de 

administração e o desempenho das empresas (CHITNOMRATH; EVANS; CHRISTOPHER, 

2011; CORREIA; AMARAL; LOUVET, 2011). 

Na pesquisa de Ho, Yang e Li (2011) confirma-se que o desempenho da empresa é 

influenciado pela remuneração do conselho de administração. Estes resultados fornecem 

apoio para o argumento de que a política de remuneração dos membros do conselho de 

administração pode contribuir para um maior alinhamento de interesses entre gestores e 

investidores, reduzindo os conflitos de agência e, por conseguinte, melhorando o desempenho 

da empresa. 

2.7 Comitê de remuneração 

O papel do comitê de remuneração é determinar e avaliar a natureza e o montante de 

todas as remunerações para executivos seniores da empresa (CHRISTENSEN; KENT; 

STEWART, 2010). A presença deste comitê contribui para aliviar o problema de agência pela 

concepção, construção e implementação de incentivos para melhor alinhar os objetivos da 

administração e dos acionistas (CHRISTENSEN; KENT; STEWART, 2010). 

Para Azim (2012) o comitê de remuneração é um mecanismo eficiente para concentrar 

a empresa em políticas de remuneração adequadas para executivos seniores. Reddy, Lucke e 

Scrimgeour (2010) confirmam em sua pesquisa que a presença de um comitê de remuneração 

tem um efeito positivo no desempenho. Diante deste resultado os autores afirmam que o 

comitê de remuneração é visto como um importante mecanismo para reduzir custo de agência 

relacionado à fixação da remuneração dos administradores. 

2.8 Comitê de nomeação 

Comitês de nomeação são percebidos como uma ferramenta essencial de boa 

governança corporativa, uma vez que determina a qualidade dos diretores nomeados, fato que 

apoia sua associação com um melhor desempenho da empresa (CHRISTENSEN; KENT; 

STEWART, 2010). 

Azim (2012) complementa ao afirmar que o comitê de nomeação contribui para uma 

melhor estrutura do conselho de administração, mas, para tanto, é necessário que o comitê se 

reúna periodicamente e mantenha significativa independência, ou seja, que seja composto por 

membros que não integrem o conselho de administração da empresa. Estes argumentos 

apoiam a concepção de que a presença de um comitê de nomeação fortalece a estrutura de 

governança corporativa da empresa. E, uma estrutura de maior qualidade pode ser bem vista 

pelo mercado, favorecendo o desempenho de mercado da empresa. 

 

3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Para avaliar a relação entre da dimensão do conselho de administração no prisma da 

governança corporativa com o desempenho das empresas familiares listadas na 

BM&FBovespa realizou-se uma pesquisa descritiva com abordagem de caráter quantitativo. 

Em relação aos procedimentos, a pesquisa se classifica como documental por utilizar dados 

primários e secundários provenientes do formulário de referência das empresas e 

demonstrações contábeis. 

3.1 População e amostra 

A população da pesquisa compreendeu as companhias abertas listadas na 
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BM&FBovespa, exceto as classificadas no setor econômico “Financeiro e Outros” que 

apresentaram característica de empresa familiar nos anos de 2010 a 2012. Para classificação 

das empresas como familiares tomou-se por base duas características em conformidade com a 

literatura que trata do tema. A primeira característica relaciona-se ao percentual de capital 

votante (ações ordinárias) detido por uma família. Considerou-se como familiar a empresa 

cuja família detinha, ao menos, 20% de seu capital votante. A segunda característica consiste 

na presença de, ao menos, dois integrantes de uma família na qualidade de membros do 

conselho de administração. 

A partir desta definição identificou-se 191 empresas familiares, sendo 174 empresas 

cujo capital votante era detido por uma família em uma proporção de 20% ou mais e 17% de 

empresas com menor concentração de capital com a família, porém, com ao menos dois 

membros da família como membros efetivos do conselho de administração. 

3.2 Procedimentos de coleta e análise dos dados 

Para responder a questão problema deste estudo foi estabelecida a correlação de 

Pearson entre dois rankings, um da composição do conselho de administração e o segundo 

com as variáveis de desempenho. Todas as variáveis utilizadas foram selecionadas conforme 

relevância dada às varáveis nas pesquisas sobre conselho de administração como dimensão da 

governança corporativa e sua relação com o desempenho das empresas. As variáveis 

utilizadas na pesquisa para o conselho de administração e para o desempenho das empresas 

familiares são dispostas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Variáveis da pesquisa 

Classificação Variável Mensuração 

Conselho de 

administração 

Independência do conselho 
 

Dualidade do cargo de CEO e 

presidente do conselho 

Dummy. Atribui-se 1 a empresa em que o cargo de 

CEO e presidente do conselho são ocupados por 

pessoas diferentes e 0 se ocupado pela mesma 

pessoa 

Tamanho do conselho 

Dummy. Atribui-se 1 a empresa que possui 

conselho de administração com 3 a 9 membros e 0 

nas demais situações. 

Reuniões do conselho 
Número de reuniões do conselho de administração 

no ano. 

Habilidade/ 

expertise de gestão  

Remuneração do conselho 
 

Comitê de remuneração 
Dummy. Atribui-se 1 a empresa que possui comitê 

de remuneração e 0 caso não possua. 

Comitê de nomeação 
Dummy. Atribui-se 1 a empresa que possui comitê 

de nomeação e 0 caso não possua. 

 

 

 

 

 

 

Retorno sobre o ativo (ROA) 
 

Retorno sobre o patrimônio líquido 

(ROE)  
Rentabilidades sobre as vendas 

(ROS)  
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Desempenho 

Endividamento (End) 

 

Retorno dos dividendos (RD) 
 

Market to book (MB) 
 

Q de Tobin (Q) 
 

Fonte: Elaboração própria. 

Para coleta dos dados, os mecanismos “Independência do conselho”, “Dualidade dos 

cargos de CEO e presidente do conselho”, “Tamanho do conselho” e “Habilidade/expertise de 

gestão” foram obtidos no item 12.6/8 do Formulário de Referência. Os mecanismos “Comitê 

de remuneração” e “Comitê de nomeação” foram obtidos no item 12.7 do Formulário de 

Referência. Os mecanismos “Remuneração do conselho”, nos itens 13.2, 2.1/2 e 15.1/2 do 

Formulário de Referência. As reuniões do conselho foram coletadas diretamente no sítio da 

BM&FBovespa. As variáveis de desempenho foram coletadas no banco de dados 

Economática®. 

Das variáveis de desempenho, o Q de Tobin foi calculado a partir do modelo do Q de 

Tobin aproximado proposto por Chung e Pruitt (1994) e apresentado no Quadro 1. Neste 

modelo o VMA refere-se ao valor de mercado da empresa e o “D” é composto pelo valor 

contábil dos passivos circulantes da empresa, somado do valor contábil dos passivos não 

circulantes e o valor contábil dos estoques e deste valor subtraído o valor contábil dos ativos 

circulantes da empresa. O resultado obtido é, então, dividido pelo valor contábil do ativo total 

da empresa. 

Os rankings de desempenho e do conselho de administração foram elaborados por 

meio da Technique for Order Preference by Similarity (TOPSIS). Este modelo se baseia no 

conceito de que as melhores alternativas/escolhas devem ser a distância mais curta entre a 

solução ideal positiva, e a mais distante da solução ideal negativa (WU; TZENG; CHEN, 

2009). O método TOPSIS considera a distância entre ambos os lados para classificação dos 

elementos (BULGURCU, 2012), permitindo a integração de todas as variáveis de modo que 

se pode elaborar um ranking composto por diferentes variáveis, no caso, do conselho de 

administração e desempenho. 

Para análise dos dados, as variáveis de desempenho foram ainda segregadas em 

variáveis de desempenho contábil – ROA, ROE, ROS e End. – e variáveis de desempenho de 

mercado – RD, MB e Q – com o intuito de verificar a relação do conselho de administração 

com o desempenho oriundo de ações da empresa, refletido no desempenho contábil, e daquela 

quanto ao comportamento do mercado, avaliado pelo desempenho de mercado. Para esta 

etapa da pesquisa, de igual modo, elaborou-se um ranking de desempenho apenas com as 

variáveis contábeis e outro apenas com as variáveis de mercado por meio do TOPSIS e estes, 

correlacionados com o ranking do conselho de administração a partir da correlação de 

Pearson. 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção faz-se a descrição e análise dos resultados. Inicialmente apresenta-se na 

Tabela 2 a estatística descritiva dos mecanismos de governança corporativa relacionados ao 

conselho de administração. 
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Tabela 2 – Estatística descritiva dos mecanismos de governança corporativa relacionados ao conselho de 

administração das empresas familiares listadas na BM&FBovespa – 2010 a 2012 

Mecanismos de 

Governança corporativa Ano Máximo Mínimo Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Independência do conselho 

de administração (%) 

2010 71,43% 0,00% 14,60% 0,00% 0,1999 

2011 71,43% 0,00% 17,50% 16,67% 0,1912 

2012 57,14% 0,00% 19,92% 20,00% 0,1935 

Dualidade do cargo de CEO 

e presidente do conselho de 

administração 

2010 1 0 0,5897 1 0,4951 

2011 1 0 0,6538 1 0,4788 

2012 1 0 0,6795 1 0,4697 

Tamanho do conselho de 

administração 

2010 14 3 6,7564 7 2,3915 

2011 14 2 6,8462 7 2,4552 

2012 15 1 6,6923 7 2,5293 

Reuniões do conselho de 

administração 

2010 33 0 8,6538 6 7,2072 

2011 26 0 8,3974 8 5,8495 

2012 28 0 8,8077 8 6,1095 

Habilidade/expertise de 

gestão (%) 

2010 100,00% 0,00% 59,01% 66,67% 0,3000 

2011 100,00% 0,00% 67,45% 73,21% 0,2645 

2012 100,00% 0,00% 60,55% 66,67% 0,2720 

Remuneração do conselho 

de administração 

2010 1.463.399,60  0,00 178.822,58  117.571,43  256645,4226 

2011 1.590.651,38  0,00 211.051,50  128.527,78  263452,9617 

2012 1.259.891,92  0,00 227.153,97  155.041,67  242018,3709 

Comitê de remuneração 

2010 1 0 0,1282 0 0,3365 

2011 1 0 0,1026 0 0,3054 

2012 1 0 0,1282 0 0,3365 

Comitê de nomeação 

2010 1 0 0,0128 0 0,1132 

2011 1 0 0,0256 0 0,1591 

2012 1 0 0,0128 0 0,1132 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados expostos na Tabela 2 revelam que há uma significativa heterogeneidade 

na adoção dos mecanismos de governança corporativa das empresas familiares, no que tange 

as características relacionadas ao conselho de administração. Para todos os mecanismos 

relacionados na Tabela 2 há empresas que não os adotam. Destaca-se, entretanto, que não 

houve companhia que não adotou nenhum dos mecanismos de governança corporativa 

expostos na Tabela 2. Os resultados revelam que ao menos uma empresa (não 

necessariamente a mesma) não adotou um mecanismo de governança corporativa relacionado 

ao conselho de administração, exceto para o mecanismo tamanho do conselho. 

Verifica-se, a partir da Tabela 2, que a independência do conselho de administração é 

baixa, visto que, em todo o período, não é superior a 20%, em média. A de igual modo, a 

mediana não é superior a 20%, ou seja, ao menos a metade das empresas possui 20% ou 

menos do conselho composto por membros independentes, entendidos como aqueles que não 

possuem ligação com a empresa, exercendo outros cargos, ou então, já tendo exercido algum 

cargo na empresa, que não seja, ser membro independente do conselho. Ainda que haja 

empresa com independência de 71%, a independência dos conselhos das empresas familiares 

é baixa. 

Fama e Jensen (1983), Kaplan e Minton (1994), Morck e Nakamura (1999), Hermalin 

e Weisbach (2003), Christensen, Kent e Stewart (2010), Hsu e Petchsakulwong (2010) 

destacam a importância da independência do conselho de administração. A baixa 

independência com conselho de administração prejudica a capacidade de resistência a 

influência dos grandes acionistas, bem como reduz a liberdade de questionamentos 

relacionados às atividades dos gestores que se relacionem a fraudes e questões que 

tangenciam os interesses organizacionais (HSU; PETSHSAKULWONG, 2010). 
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Para o mecanismo de dualidade do cargo de CEO e presidente do conselho de 

administração, verifica-se significativa coerência com a teoria, ou seja, em sua maioria, os 

cargos de presidente do conselho de administração e presidente da companhia (CEO) são 

exercidos por diferentes pessoas. Os mecanismos de tamanho do conselho e número de 

reuniões do conselho também possui significativa variação. 

Para o tamanho do conselho, em média, as empresas possuem 7 membros, em acordo 

com o aconselhado pelo IBGC, que é possuir um conselho de administração composto por 3 a 

9 membros. Quanto às reuniões, chama a atenção o fato de haver empresas em que o conselho 

não se reuniu ao menos uma vez no ano. Em média, o conselho se reuniu de 6 a 8 vezes no 

ano, ou seja, menos de uma vez por mês. Destaca-se que a frequência de reuniões é 

importante para que haja um monitoramento mais efetivo da gestão para que esta tome 

decisões em conformidade com os interesses dos acionistas (CHRISTENSEN; KENT; 

STEWART, 2010; HSU; PETCHSAKULWONG, 2010). 

Ressalta-se, a partir dos resultados da Tabela 2, que em sua maioria, as empresas 

analisadas não adotam como prática de governança corporativa a implantação de comitês de 

remuneração e de nomeação. Estes mecanismos são importantes visto que permitem que não 

haja expropriação dos acionistas pela remuneração desproporcional (comitê de remuneração) 

(CHRISTENSEN; KENT; STEWART, 2010) e eleição de membros competentes para gerir a 

companhia (comitê de nomeação) (CHRISTENSEN; KENT; STEWART, 2010; AZIM, 

2012). 

Na sequência apresenta-se a estatística descritiva das variáveis de desempenho 

adotadas neste estudo separadas entre variáveis contábeis e de mercado. O máximo, mínimo, 

média, mediana e desvio padrão das variáveis contábeis são expostos na Tabela 3. 

Tabela 3 – Estatística descritiva das variáveis de desempenho contábil das empresas familiares listadas na 

BM&FBovespa – 2010 a 2012 

Variáveis Ano Máximo Mínimo Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Retorno sobre o ativo 

(ROA) 

2010 17,7682 -95,9782 2,0065 4,1520 15,1611 

2011 21,8267 -266,5274 -0,8733 4,1954 32,1389 

2012 46,6164 -483,8939 -6,2815 2,9557 59,7614 

Retorno sobre o 

patrimônio líquido (ROE) 

2010 71,4112 -52,0885 11,4225 10,1654 15,9743 

2011 53,8931 -143,2734 2,7645 8,3272 28,9547 

2012 109,8500 -281,6786 2,0948 6,9704 42,3414 

Retorno sobre as vendas 

(ROS) 

2010 180,0106 -450,4617 1,2794 6,1956 58,7294 

2011 1371,6325 -1171,2951 7,7776 5,5732 208,1030 

2012 88,1468 -803,6382 -16,7585 4,1271 110,6584 

Endividamento 

2010 62,1698 0,0000 27,5673 28,5561 16,6625 

2011 69,2415 0,0000 30,0889 33,0433 17,7371 

2012 75,2923 0,0000 29,7875 29,6423 18,8483 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os dados apresentados na Tabela 3 revelam que, de igual modo a estrutura de 

propriedade, as variáveis de desempenho possuem significativas variações. Há empresas com 

desempenho negativo e empresas com desempenho positivo. 

O retorno sobre o ativo, sobre o patrimônio líquido e sobre as vendas revelam que nos 

anos de 2010, 2011 e 2012, empresas evidenciaram significativos prejuízos, ao passo que 

empresas evidenciaram significativos lucros demonstrando que, de fato, as empresas 

familiares possuem uma heterogeneidade no seu desempenho cujos motivos podem ser os 

mais variados. Nesta pesquisa é avaliada se esta heterogeneidade está relacionada à 

governança corporativa. 
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Para a variável do endividamento, é perceptível que existem companhias com baixo 

endividamento (próximo a zero) bem como empresas com alto grau de endividamento. 

Destaca-se também, quanto ao endividamento, que em 2010 o endividamento máximo 

verificado era de 62% e em 2012 aumentou para 75%.  Esta variável corrobora com a 

concepção de uma amostra heterogênea em relação ao desempenho. A fim de verificar se tal 

heterogeneidade é presente quando avaliadas as variáveis de mercado apresenta-se a 

estatística descritiva destas variáveis na Tabela 4. 

Tabela 4 – Estatística descritiva das variáveis de desempenho de mercado das empresas familiares listadas 

na BM&FBovespa – 2010 a 2012 

Variáveis Ano Máximo Mínimo Média Mediana Desvio Padrão 

Retorno dos dividendos 

2010 119,2943 0,0000 16,1758 3,7782 34,6090 

2011 77,9251 0,0143 15,0639 8,3608 28,8570 

2012 158,2687 0,0036 20,9739 12,3545 48,5404 

Market to book 

2010 3,8785 0,0581 0,8088 0,6234 0,6598 

2011 3,9774 0,0509 0,5952 0,4342 0,5748 

2012 5,9357 0,0323 0,7529 0,4598 0,8671 

Q de Tobin 

2010 18,8530 0,2647 1,2583 0,8559 2,1238 

2011 26,6256 0,0454 1,1673 0,7530 2,9918 

2012 59,8280 0,0214 1,7834 0,8000 6,7522 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A estatística descritiva das variáveis de mercado apresentada na Tabela 4 demonstra 

que estas variáveis possuem características heterogêneas entre as empresas, ou seja, há 

empresas com alto valor de mercado e outras que são avaliadas pelo mercado por baixo valor. 

A seguir é apresentado os rankings do conselho de administração das empresas familiares 

para os anos de 2010 a 2012. A Tabela 5 contempla as empresas que obtiveram as dez 

primeiras colocações em ao menos um dos três anos analisados. 

Tabela 5 – Rankings das empresas familiares listadas na BM&FBovespa quanto ao conselho de 

administração no período entre 2010 a 2012 

Empresas 2010 2011 2012 

Anhanguera Educacional Participações S.A 19º 10º 29º 

Duratex S.A. 2º 3º 10º 

Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. 3º 13º 3º 

Energisa S.A. 8º 1º 11º 

Fibria Celulose S.A. 5º 6º 1º 

Gerdau S.A. 1º 2º 6º 

Hypermarcas S.A. 4º 4º 5º 

Kroton Educacional S.A. 7º 5º 38º 

Localiza Rent a Car S.A. 33º 25º 4º 

Lupatech S.A. 35º 8º 7º 

Marcopolo S.A. 9º 7º 2º 

Minerva S.A. 29º 14º 8º 

Renar Maçãs S.A. 6º 32º 31º 

Rodobens Negócios Imobiliários S.A. 10º 9º 12º 

Via Varejo S.A. 21º 29º 9º 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados expostos na Tabela 5 revelam que as empresas, de modo geral, 

apresentaram oscilação de posições nos anos analisados. Como destaque apresenta-se a 

empresa Fibria Celulose S.A que assumiu a primeira colocação no ano de 2012, ocupando, 

ainda, as primeiras posições nos anos anteriores. A melhora em sua colocação se deu pelo 



      
VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

13 

 

aumento da independência do conselho, aumento no número de reuniões e aumento da 

remuneração dos membros do conselho de administração. 

Como destaque apresenta-se também a empresa Localiza Rent a Car S.A. e a empresa 

Lupatech S.A. que melhoraram suas colocações no ranking no período analisado. A melhora 

nas colocações de ambas as empresas se deu pela maior independência do conselho, a 

implantação de separação entre os cargos de CEO e presidente do conselho de administração 

e aumento do número de reuniões anuais do conselho. Por outro lado as empresas Kroton 

Educacional S.A. e Renar Maçãs S.A. perderam colocações no ranking no período analisado. 

Esta perda de posições ocorreu pela significativa diminuição do número de reuniões do 

conselho de administração. 

De modo geral, a Tabela 5 demonstra que as empresas familiares analisadas possuem 

características distintas quanto ao seu conselho de administração nos anos analisados e que 

seus conselhos de administração sofreram significativas mudanças ao longo do período 

analisado nesta pesquisa. A fim de avaliar se este comportamento na estrutura do conselho de 

administração das empresas familiares é semelhante ao comportamento do desempenho das 

empresas analisadas, realizou-se a correlação de Pearson entre o ranking do conselho de 

administração com o desempenho das empresas. Os resultados são apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 – Correlação de Pearson para os rankings da dimensão do conselho de administração e de 

desempenho das empresas familiares da BM&FBovespa no período entre 2010 a 2012 

 

Anos Desempenho Desempenho contábil Desempenho de mercado 

Conselho de 

administração 

2010 0,233* 0,248* -0,021 

2011 0,027 0,072 -0,104 

2012 0,392** 0,251* 0,262* 

Período (2010 a 2012) 0,213** 0,177** 0,044 

* Significante ao nível de 5% 

** Significante ao nível de 1% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados apresentados na Tabela 6 indicam que os mecanismos de governança 

atrelados ao conselho de administração possuem uma relação positiva e significativa com o 

desempenho das empresas familiares, sendo esta relação mais significativa com o 

desempenho contábil. Para o desempenho de mercado a correlação mostrou-se significativa 

apenas no ano de 2012 e nos anos de 2010 e 2011 a correlação apresentou-se negativa e não 

significativa. 

Conforme Brenes, Madrigal e Requena (2011), o conselho de administração possui, 

dentre seus objetivos, o alinhamento de interesse entre gestores e investidores que, no caso 

das empresas familiares, inclui principalmente o desempenho que corrobore com a 

continuidade da companhia (BRENES; MADRIGAL; REQUENA, 2011). Os diferentes 

mecanismos avaliados dentro do escopo do conselho de administração denotam o 

monitoramento das ações do gestor e incentivos para alinhamento de interesses entre principal 

e agente (KAPLAN; MINTON, 1994). Os resultados expostos nas Tabelas 6 indicam que 

estes mecanismos têm se mostrados eficientes, em certa medida, quanto a sua finalidade 

quando adotados pelas companhias. 

Resultados semelhantes são verificados em Brickley, Coles e Jarrell (1997) que 

encontraram uma relação positiva entre mecanismos de governança corporativa atrelados ao 

conselho de administração e o desempenho das empresas norte americanas, Ibrahim, Rehman 

e Raoof (2010), Sanda, Mikailu e Garba (2010) e Christensen, Kent e Stewart (2010) que 

identificaram relação positiva de mecanismos de governança corporativa do conselho com o 

desempenho de empresas do Paquistão, Nigéria e Austrália, respectivamente. 
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Os resultados apresentados indicam que as empresas que adotam os mecanismos de 

governança corporativa relacionados ao conselho de administração em conformidade com o 

apontado pela literatura, obtiveram, no mesmo período, desempenho superior àquelas 

empresas que adotaram em menor grau os mecanismos de governança avaliados nesta 

pesquisa. 

 

5 CONCLUSÃO 

Este estudo teve como objetivo a relação entre o conselho de administração e o 

desempenho de empresas familiares listadas na BM&FBovespa. Para consecução do objetivo 

proposto, realizou-se um estudo descritivo com abordagem quantitativa a partir de análise 

documental com uma amostra de 77 companhias abertas com características familiares 

listadas na bolsa de valores brasileira – BM&FBovespa – para os anos de 2010 a 2012. 

O modelo matemático de análise multicritério TOPSIS foi aplicado para elaboração 

dos rankings de desempenho e da composição do conselho de administração, em seguida, a 

correlação de Pearson para avaliar a relação entre os rankings. Quanto ao desempenho, este 

foi segregado em desempenho contábil e em desempenho de mercado a fim de verificar sua 

relação com o conselho de administração. 

Os conselhos de administração das empresas familiares analisadas possuem tamanho 

coerente com o exposto pela literatura e a dualidade dos cargos de CEO e presidente do 

conselho de administração é pouco observada. Entretanto, os conselhos de administração das 

empresas familiares pesquisadas são compostos, em sua minoria, por membros 

independentes. As demais características apresentam significativa variação dentro da amostra 

pesquisada. 

O desempenho das empresas familiares apresentou significativas diferenças. Ao passo 

que empresas apresentavam maiores desempenho, outras apresentavam desempenho negativo, 

situação constatada para as variáveis contábeis e para as variáveis de mercado. Por fim, em 

resposta a questão problema deste estudo, verificou-se que o conselho de administração 

apresentou uma relação positiva e significativa com o desempenho das empresas familiares, 

ainda que não significativa em todas as situações. 

A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa conclui-se que o conselho de 

administração, como dimensão da governança corporativa, possui relação significativa com o 

desempenho das empresas familiares. A relação mostra-se mais significativa com as variáveis 

de desempenho contábil, indicando que nas empresas em que há uma maior estrutura do 

conselho de administração o desempenho produzido a partir das decisões da gestão é, de igual 

modo, maior que naquelas empresas com menor estrutura do conselho de administração. 

Destaca-se que os resultados deste estudo não podem ser generalizados como 

realidade de todas as empresas familiares, se restringindo a amostra da pesquisa. Como 

limitação inclui-se ainda que a literatura aponta para o interesse familiar no desempenho de 

longo prazo da empresa e, nesta pesquisa, os resultados de longo prazo das companhias não 

foram analisados. 

 Recomenda-se, para futuras pesquisas, a aplicação do constructo desta pesquisa em 

outra amostra que contemple empresas não familiares, empresas financeiras, bem como 

cenários de diferentes países a fim de captar as características do conselho de administração 

bem como sua relação com o desempenho em diferentes contextos. Recomenda-se também 

análise longitudinal dos dados, com a finalidade de ampliação da compreensão do conselho de 

administração das empresas familiares e sua relação, no longo prazo, com o desempenho das 

empresas, visto que esta pesquisa se focou no desempenho a curto prazo e a literatura aponta 

também para o interesse familiar no desempenho de longo prazo da companhia. 
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