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1. Problema, Objetivos e Questão de pesquisa  
A elevada concentração na estrutura de propriedade e controle da maioria das 

companhias de capital aberto é uma característica dos modelos brasileiro e italiano de 

governança corporativa (Nenova, 2003). Este tipo de organização mostra menores conflitos de 

agência (do Tipo I) devido à menor distância entre a propriedade e administração (Jiraporn & 

Dadalt, 2007; Prencipe & Bar-Yosef, 2011); no entanto, acentua conflitos (do Tipo II) entre o 

grupo familiar de controle e os sócios minoritários (Fama & Jensen, 1983). 

Nessa situação, a literatura acadêmica sugere a existência de um impacto positivo e 

outro negativo do controle familiar sobre o desempenho corporativo e a qualidade da 

informação financeira, denominados, respectivamente, de efeito-alinhamento e efeito-

entrincheiramento.  

O presente estudo pretende justamente responder às seguintes perguntas: (i) o efeito 

alinhamento é preponderante sobre o efeito entrincheiramento nas empresas de controle 

familiar? (ii) este comportamento é similar em ambientes diferentes com caraterísticas 

similares, quais Brasil e Itália? 

Assim sendo, o objetivo do presente estudo é investigar a influência da propriedade 

familiar na qualidade do resultado. 

A decisão de focar o trabalho sobre as empresas italianas e brasileiras de capital aberto 

é baseada em algumas semelhanças na estrutura de capital e nas práticas de governança 

corporativa e de gestão de resultado nos dois países. 

Com referência à estrutura societária, Nenova (2003) mostra que no Brasil e na Itália, a 

empresa de controle definido representa mais que um quarto da capitalização da bolsa de 

valores, ao contrário do que se apresenta nos países escandinavos e anglo-saxões, onde esta 

porcentagem é próxima de zero. Sob a ótica de governança corporativa e gerenciamento de 

resultado, o mesmo autor coloca o Brasil em 40º lugar na correta aplicação de normas contábeis 

e 43º naquelas de direito societário, em um estudo entre 49 países; enquanto Leuz, Nanda e 

Wysocki (2003), analisando a qualidade do resultado em 31 países, calcula que a Itália mostra 

um nível alto de gerenciamento de resultados.  

Conseqüentemente, a presente pesquisa compara dois Países em que as empresas são, 

principalmente, de propriedade familiar e se envolvem significativamente em práticas de gestão 

de lucros, representando o ambiente ideal para a responder às perguntas de pesquisa. 

Diante da ausência de consenso sobre este tema no meio acadêmico, as seguintes 

hipóteses são propostas: H1: A qualidade dos resultados depende do controle de tipo familiar 

no Brasil; H2: A qualidade dos resultados depende do controle de tipo familiar na Itália; H3: 

Não existe uma diferença significativa em termo de qualidade de resultado entre empresas de 

controle familiar da Itália e do Brasil. 

 

2. Relevância do estudo  
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Na Europa Ocidental, quase metade das grandes empresas são controladas por famílias. 

Empresas de controle familiar dominam a maioria das economias dos países em 

desenvolvimento da América do Sul e Leste da Ásia. Mais de dois terços das empresas em 

países do Leste Asiático, incluindo Taiwan, são controladas por famílias ou indivíduos 

fundadores (Chu, 2011).  

Embora as empresas familiares representem uma parte significativa do setor empresarial 

em muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento, há pouca pesquisa empírica sobre elas 

(Filatotchev, Lien & Piesse, 2005). 

Pesquisas acadêmicas mostram que existem pontos de vista em contraste sobre como a 

separação entre propriedade e controle afeta tanto a qualidade dos lucros contábeis como o 

desempenho da firma. Em empresas com uma elevada concentração de direitos de voto, a 

relação entre propriedade e informatividade dos lucros potencialmente representa o “reino da 

teoria da agência” (Wang, 2006). 

Consideradas as evidências contraditórias na literatura sobre o argumento, mais 

pesquisa se faz necessária para capturar determinantes da qualidade dos lucros em conseqüência 

da estrutura do capital e da governança corporativa. Portanto, este trabalho visa contribuir para 

o recém crescente fluxo de literatura sobre as assimetrias da informação contábil em empresas 

familiares. 

 

3. Limitações e delimitações do estudo 
O presente trabalho pretende aprofundar, em ambientes econômicos diferentes, a 

relação entre controle familiar e qualidade de resultado.  

A escolha dos Países é devida justamente à significância das duas variáveis nos 

ambientes econômicos objeto do estudo. 

Com referência às variáveis de pesquisa: (i) a variável qualidade de resultado foi 

associada à presença de provisões discricionárias anormais (ii) o controle familiar é 

determinado considerando o controle acionário como proxy de controle familiar: julgou-se a 

existência de controle acionário quando a “família” possuía a maioria das ações com direito ao 

voto. Caso não houvesse controle acionário partiu-se para a análise do controle de gestão. Para 

tanto, utilizaram-se as informações de controle acionário e relações familiares do formulário de 

referência do ano de 2016 de cada empresa, disponível no site da BM&FBovespa.  

 

4. Fundamentação teórica (literatura essencial) 
Existem dois opostos pontos de vista teóricos relacionados com o impacto do controle 

familiar sobre a qualidade dos resultados. 

Fama e Jensen (1983) sugerem que os acionistas majoritários podem escolher retornos 

“não pecuniários” e, portanto, desviar recursos escassos de projetos rentáveis. Assim, a 

combinação de propriedade e de controlo permite que esses acionistas possam trocar lucros 

empresariais por rendas privadas. 

Fan e Wong (2002) destacam que a propriedade familiar está associada a qualidade 

inferior nas demonstrações contábeis por causa de maiores conflitos de agência e assimetria de 

informação, em uma pesquisa que tem como objeto sete países do leste da Ásia. 

Firth, Fung e Rui (2007) constatam que as empresas chinesas com participação acionária 

altamente concentrada apresentam menor informatividade dos lucros por causa de um efeito 

entrincheiramento, entretanto as empresas com acionistas estrangeiros e com maior 

porcentagem de ações negociáveis parecem providenciar uma melhor qualidade nos resultados. 

Amador (2012) confirma a presença do efeito entrincheiramento em empresas a controle 

concentrado de capital aberto na Bolsa de Amsterdam.  

Ayadi e Boujelbène (2014), ao explorar a relação entre a estrutura de propriedade e a 

qualidade de lucros em empresas francesas de capital aberto, mostram que a gestão dos 
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proprietários (típica das empresas familiares) contribui para um aumento de provisões 

discricionárias e, conseqüentemente, do gerenciamento de resultados. 

Como Wang (2006) afirma, o fato do acionista se sentir mais aliviado porque o bloco 

de controle trabalha em boa-fé poderia resultar em uma demanda menor de informatividade das 

demonstrações financeiras. 

Ao mesmo tempo, empresas gerenciadas por famílias beneficiam o natural 

“alinhamento” entre administração e os interesses dos acionistas no objetivo comum de criação 

de valor ao longo prazo de forma a preservar a continuidade da empresa de geração em geração. 

Com algumas exceções, a hipótese de alinhamento é geralmente relatada por estudos baseados 

em evidências em contextos, como os Estados Unidos e o Reino Unido (Jiraporn & Dadalt, 

2007; Prencipe & Bar-Yosef, 2011), onde a média e a mediana da concentração de propriedade 

é significativamente menor do que na Itália e no Brasil. Estes resultados sugerem que a longa 

permanência das famílias na empresa faz com que estes acionistas se concentrem nos objetivos 

estratégicos, limitando a ansiedade dos gestores em conseguir resultados de curto prazo. Além 

disso, longos mandatos - tanto dos gestores quanto dos proprietários - fornecem um firme 

conhecimento específico, permitindo-lhes uma melhor gestão e um melhor controle. 

Chen, Chen e Cheng (2008) relatam que as empresas do S&P 1500 de controle familiar 

fornecem mais “avisos de resultados” (profit warning), sendo que os proprietários da família 

são (mais) preocupados com os custos relacionados com a litigiosidade empresarial e com a 

reputação no caso de retenção de notícias negativas. Resultados semelhantes foram relatados 

por Wang (2006), que apresenta níveis de provisões anormais inferiores, maior informatividade 

dos resultados e menor persistência de componentes transitórias nas demonstrações financeiras 

de empresas familiares do S&P500. Jung e Kwon (2002), Cascino et al. (2010) também 

encontraram evidencias de alinhamento em empresas familiares coreanas e italianas. 

Quanto ao contexto latino-americano, Gonzalez e Garcia-Meca (2014) constatam que 

esta concentração dos direitos de voto que existe nos países alvos da pesquisa (Brasil, 

Argentina, México e Chile), afeta negativamente a qualidade e a transparência da informação 

financeira pública, sugerindo que a concentração da propriedade pode ser um mecanismo 

constritor de práticas de manipulação somente quando a propriedade dos principais acionistas 

é moderada.  

No Brasil, de acordo com Almeida-Santos, Dani e Machado (2013), quando existe forte 

concentração acionária, que é o caso das empresas de controle familiar, o controlador pode 

gerenciar as escolhas contábeis, gerando relatórios contábeis voltados para os seus interesses 

particulares que não necessariamente refletem a verdadeira situação econômica da empresa.  

Por outro lado, um recente estudo de Silva et al. (2016), em uma amostra de empresas 

brasileiras no período 2010-2012, demonstra que o controle familiar possui relação positiva 

com a qualidade das informações contábeis, mostrando sobreposição do efeito alinhamento 

sobre o efeito entrincheiramento. À resultados semelhantes chega a pesquisa de Maia Lyrio et 

al. (2011) sobre 113 empresas não financeiras que negociaram ações na BOVESPA no período 

de 2000 a 2009.  

 

5. Método 
A amostra é composta por um painel balanceados de empresas (excluídas as empresas 

financeiras) listadas no mercado aberto italiano e brasileiro durante um período de cinco anos 

(provavelmente de 2012 a 2016). Os dados da amostra utilizada para a realização da pesquisa 

serão obtidos por meio dos principais bancos de dados mundiais (Thomson Reuter ou 

Bloomberg), de preferência usando a mesma ferramenta para ambos os países de forma a 

garantir maior coerência das informações a serem analisadas.  

O pré-requisito para testar as hipóteses de estudo é a determinação da proxy de 

gerenciamento de resultado. Evidências de estudos anteriores sugerem as apropriações 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1093&bih=471&q=bancos+de+dados+thomson+reuter&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjiwYDq3sHRAhVIEpAKHWDiAnYQBQgXKAA
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discricionárias (ou anormais) como uma medida geralmente aceita do gerenciamento de 

resultados. 

Com base no estudo pioneiro em termo de gerenciamento de resultado de Jones (1991), 

as provisões totais são calculadas como a diferença entre o lucro líquido e o fluxo de caixa 

operacional. Há muitos modelos que decompõem o valor total das apropriações em 

discricionários e não discricionários. 

O modelo “original” de Jones calcula os discrecionary accruals, fundamentalmente, em 

função das (variações) de vendas e ativo permanente (imóveis, máquinas e equipamentos). 

Dechow, Sloan e Sweeney (DSS, 1995) modificaram a fórmula de Jones diminuindo o valor da 

(variação nas) vendas do valor (da variação) dos recebíveis. Kasznik (1999) adicionou ao 

modelo de Jones, assim como “modificado” por DSS (1995), o impacto da variável (variação 

no) fluxo de caixa operacional, enquanto Kothari, Leone e Wasley (2005) acrescentou o retorno 

sobre o ativo. 

De acordo com o modelo de Kasznik, as apropriações discricionárias totais podem ser 

calculadas como segue abaixo: 

TAi,t

At-1

 = 
αi,t

At-1

 + 
β

1
(ΔREVi,t-∆RECi,t)

At-1

 + 
β

2
(PPEi,t)

At-1

 + 
β

3
(∆CFOi,t)

At-1

 + ϵt 
 

Onde: TA = Total de provisões para a empresa i no ano t; ΔREV = Receitas para a 

empresa i no ano t menos receitas no ano t-1; ΔREC = Recebíveis para empresa i no ano t menos 

recebíveis no ano t-1; PPE = Ativo permanente para empresa i no ano t; ΔCFO = Fluxo de caixa 

operacional para empresa i no ano t menos fluxo de caixa operacional no ano t-1; A = Ativo 

Total no ano t-1; e ε termo de erro do modelo. 

Na equação acima, as provisões não-discricionárias são os valores oriundos da regressão 

linear do modelo e a porção discricionária é determinada como resíduo. Por conseguinte, estas 

são calculadas como a diferença entre o valor das provisões totais e os valores das provisões 

não-discricionárias. As variáveis são divididas pelo ativo total, a fim de mitigar problemas de 

heterocedasticidade e os valores das acumulações discricionárias são calculados em termos 

absolutos, uma vez que não estamos interessados no sinal do termo. 

Já o controle familiar será mensurado por meio da ocorrência conjunta na empresa 

observada dos seguintes parâmetros de controle (acionário e de gestão):  

 Primeiro acionista com número de ações representando mais do 50% do capital da 

empresa. De acordo com Cascino et al. (2010), para identificar empresas familiares 

e não familiares no contexto italiano (e brasileiro) é preciso adotar critérios mais 

estritos do que são utilizados (normalmente 20%) em estudos que investigam o 

mercado norte-americano (Anderson & Reeb, 2003).  

 Diretor executivo/Presidente da empresa membro da família proprietária. 

Definidos valores (absolutos) de apropriações discricionárias e tipo de controle, estamos 

prontos para responder às perguntas da pesquisa e, portanto, investigar a relação entre 

acumulações discricionárias e o tipo de controle em cada um dos países individualmente e, 

sucessivamente, comparando-os. Para este fim vai ser utilizado o seguinte modelo de regressão 

linear múltipla que regride uma variável dummy, indicativa do tipo de controle (familiar ou não 

da empresa observada) e uma outra indicando o país (Brasil e Itália), e diversas variáveis de 

controle escolhidas de acordo com a literatura de referência (Monroe & Teh, 1987 e 1993; 

Dopuch, Holthausen & Leftwich, 1987; Iudicibus & Lopes, 2004; Bell & Tabor, 1991), contra 

o valor absoluto das acumulações discricionárias esperadas (variável dependente métrica): 

ADAi,t = αi+β
1
CFi,t+β

2
COUNTRYi,t+β

3
INVRECi,t+β

4
ROAi,t+β

5
LEVi,t+β

6
LnTAi,t +εi,t 

Onde: ADA = Valor absoluto de acumulações discricionárias estimadas (variável 

dependente); CF = controle familiar (variável dummy, tendo o valor 1 se o controle é do tipo 
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familiar); COUNTRY = controle país (variável dummy, tendo o valor 1 se a empresa pertence 

a um dos dois Países objeto da pesquisa); INVREC = valor do estoque e contas a receber como 

percentagem do total de ativos; ROA = retorno sobre o ativo, proxy de rentabilidade da 

empresa; LEV = índice de alavancagem financeira; LnTA = logaritmo natural do total do ativo 

e ε = termo de erro do modelo. 

 

6. Contribuição e impacto esperado 
O presente estudo pretende contribuir na literatura analisando o impacto do controle 

familiar na qualidade da informação contábil. A expectativa é que nas empresas com controle 

familiar, possa ser observada a sobreposição do efeito alinhamento sobre o efeito 

entrincheiramento, desafiando a visão tradicional de que a “família”, enquanto controladora, 

tenha incentivos para expropriar os minoritários, por meio de comportamentos oportunísticos 

na divulgação das informações contábeis, entrincheirando-se em posições-chave para extrair 

benefícios privados.  

Espera-se que este comportamento seja parecido nos dois países em análise que, mesmo 

sendo geograficamente distantes, pertencem a uma mesma cultura empresarial dominada por 

“famílias” que, enquanto investidores de longo prazo, têm forte incentivo para o monitoramento 

dos gestores e limitar práticas oportunísticas de gerenciamento de resultados, preocupando-se 

com a continuidade do negócio para seus descendentes. Este resultado, se confirmado, estaria 

associado também ao maior custo político para a “família” controladora relacionado à sua 

reputação, decorrente de litígios ou escândalos envolvendo seu nome e/ou da empresa.  
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