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RESUMO 
O estudo objetiva investigar a relação entre a propriedade familiar e o desempenho de 
empresas listadas na BM&FBovespa. Consubstanciado na pesquisa de Shyu (2011), realizada 
em empresas taiwanesas, também se estabelece um comparativo. A pesquisa, caracterizada 
como descritiva e com abordagem quantitativa, foi realizada por meio de análise documental. 
Da população de 381 empresas não financeiras listadas na BM&FBovespa selecionou-se uma 
amostra de 187 empresas, das quais 120 são qualificadas como familiares. Os resultados 
mostram que as empresas familiares apresentam desempenho inferior as não familiares. 
Indicam também relação positiva entre participação familiar e desempenho das empresas. 
Revelam ainda que o desempenho das empresas familiares é maximizado quando a 
participação familiar atinge entre 60% e 70%. A comparação dos achados indica semelhanças 
parciais entre as empresas familiares brasileiras pesquisadas e as taiwanesas investigadas por 
Shyu (2011). Assemelham-se na relação entre participação familiar e desempenho das 
empresas, mas diferem na relação do desempenho das empresas familiares e não familiares e 
no nível ideal de participação familiar para a maximização do desempenho. Conclui-se que há 
relação entre a propriedade familiar e o desempenho dessas empresas, e que as diferenças 
encontradas em relação aos resultados de Shyu (2011) denunciam um campo de investigação. 
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1 INTRODUÇÃO 
A empresa familiar é uma organização que contempla dois ambientes distintos, o 

familiar e o empresarial, tornando necessária a constante busca de equilíbrio entre ambos. De 
acordo com Muñoz (2012), o ambiente empresarial e o ambiente familiar somente coexistem 
nas empresas familiares, mas são interdependentes porque os conflitos podem ser mais 
frequentes, em especial os econômicos. 

Apesar da dualidade de ambientes e dos conflitos, a importância destas empresas para 
as economias dos países é evidente. A presença das empresas familiares em economias 
nacionais e mercados globais tem despertado interesse nas últimas décadas e provocado o 
desenvolvimento de vários estudos (BASCO, 2010). Silva e Majluf (2008) afirmam que as 
empresas familiares controlam uma elevada percentagem de participação em países 
emergentes, sendo considerado superior às praticadas nos países desenvolvidos. 

Alguns estudos foram desenvolvidos e proporcionam a expansão das fronteiras do 
conhecimento sobre as empresas familiares, dentre eles os de La Porta, Lopez-de-Silanes e 
Shleifer (1999) e Faccio e Lang (2002), que pesquisaram empresas da Europa Ocidental. 
Constataram que a maioria das empresas de capital aberto mantém controle familiar, sendo 
que esse controle é mantido pelas participações e frequente representação executiva.  

Burkart, Panunzi e Shleifer (2003) identificaram em seu estudo que o controle familiar 
é comum em empresas de capital aberto em todo o mundo. Anderson e Reeb (2003), ao 
pesquisar empresas americanas, constataram que um terço delas classifica-se como de 
controle familiar. Basco (2010), ao estudar as empresas familiares espanholas, identificou que 
estas compreendem um milhão e meio de empresas e geram 75% dos empregos privados.  

Segundo Melo, Oliveira e Paiva (2008), no Brasil, a importância das empresas 
familiares é inegável em diversas esferas: econômica, social, cultural, etc. Ainda, Oro, Beuren 
e Hein (2009) identificaram que dentre 145 empresas das 500 maiores do Brasil, conforme a 
revista Exame, aproximadamente 41% são familiares. 

De modo a complementar conhecimentos sobre empresas familiares, destacam-se 
outros estudos relacionados ao desempenho organizacional deste segmento. Maury (2006) 
investigou empresas familiares e não familiares da Europa Ocidental, e observou maior 
rentabilidade nas empresas familiares em comparação com as não familiares. Silva e Majluf 
(2008) pesquisaram o efeito da propriedade familiar no desempenho em uma economia 
emergente, e constataram que o desempenho depende da concentração de propriedade e que o 
parentesco institucional também tem efeito significativo. 

Diante desse contexto, que reporta estudos relacionados às empresas familiares, bem 
como o seu desempenho, o presente estudo visa replicar no Brasil a pesquisa de Shyu (2011), 
que buscou examinar a influência da propriedade familiar no desempenho das empresas de 
Taiwan. Portanto, o autor relaciona a propriedade familiar com o desempenho das empresas. 

Desta forma, apresenta-se a seguinte questão de pesquisa: Qual a relação da 
propriedade familiar com o desempenho empresarial e a proporção de propriedade em que o 
desempenho é maximizado? Assim, o estudo objetiva investigar a relação entre a propriedade 
familiar e o desempenho de empresas listadas na BM&FBovespa. Consubstanciado na 
pesquisa de Shyu (2011), em empresas taiwanesas, também estabelece um comparativo dos 
resultados e analisa a proporção de propriedade em que o desempenho é maximizado. 

A pesquisa se justifica pela relevância das empresas familiares no país, seja na 
perspectiva econômica, social ou cultural. Esta relevância é destacada ao considerar que o 
Brasil é um país emergente, em que essas empresas têm elevada participação na economia, 
superior aos países desenvolvidos (SILVA; MAJLUF, 2008); bem como pela sua elevada 
participação nas economias regionais e nos mercados globais (BASCO, 2010). 

Diante desse cenário, identificaram-se alguns estudos anteriores que pesquisaram a 
influência familiar nas empresas, como Barontini e Caprio (2006), que investigaram a relação 
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entre a estrutura de propriedade e o desempenho das empresas; Anderson e Reeb (2003), 
Andres (2008) e Cucculelli e Micucci (2008), com objetivo semelhante ao estudo de Barontini 
e Caprio (2006), mas diferenciando as empresas em que o fundador está presente na gestão 
daquelas em que ele não está mais na gestão.  

Outro estudo é o de Shyu (2011), utilizado como referência nesta pesquisa. 
Compreendeu uma amostra de 465 empresas taiwanesas listadas na Bolsa de Valores de 
Taiwan e examinou a influência da propriedade familiar no desempenho das empresas. Como 
diferencial, o estudo de Shyu (2011) buscou identificar o nível de participação familiar na 
gestão em que as empresas obtêm melhor desempenho.  

Desse modo, este estudo busca contribuir no avanço das investigações, já que a 
reaplicação da pesquisa de Shyu (2011) em empresas brasileiras permite a comparabilidade 
dos resultados. Também se mostra relevante na consolidação do tema, já que algumas 
variáveis podem ser cotejadas com outras pesquisas realizadas com objetivos semelhantes. 
Contribui ainda para a compreensão das características das empresas brasileiras, no que tange 
a estrutura de capital e desempenho, em particular, a participação familiar. 

 

2 EMPRESAS FAMILIARES 
As empresas familiares são definidas como empresas cujo controle acionário está 

sobre o domínio de uma família, ou que a família possua parte na gestão da empresa, de modo 
que as intenções e interesses da família interfiram nas decisões empresariais (ANDERSON; 
REEB, 2003; SILVA; MAJLUF, 2008; SHYU, 2011). 

Na concepção de Floriani (2005, p. 45), empresa familiar é “a extensão de uma grande 
família a partir do núcleo encabeçado pelo empreendedor-fundador e, a partir deste, pelos 
seus herdeiros e sucessores que irão dar continuidade a um sonho por ele concretizado”. 
Bornholdt (2005) considera também empresa familiar aquela com a união de diferentes 
núcleos de famílias não consanguíneas entre si, ou seja, empresas multifamiliares, desde que 
mantidas as influências familiares na organização. 

Leone (2005) descreve três vertentes conceituais sobre empresas familiares que são 
aceitas em âmbito internacional. A primeira vertente é relacionada ao nível de propriedade, 
em que o controle da empresa se encontra nas mãos de uma família; a segunda, relacionada ao 
nível de gestão, neste, os lugares de topo da empresa são ocupados por membros da família, 
assim a gestão é influenciada pela família; e, a terceira vertente, ao nível de sucessão, em que 
a segunda geração familiar assume os cargos deixados pelos parentes e assim sucessivamente. 

Miller et al. (2007) descrevem os negócios de família como um assunto com ampla 
literatura. No entanto, afirmam que há grande dificuldade de encontrar um consenso sobre a 
exata definição da empresa familiar. Neste sentido, classificam as empresas familiares 
americanas em dois grupos: o primeiro composto de empresas com um fundador solitário e 
sem parentes envolvidos na gestão; e o segundo grupo compreende as empresas com 
múltiplos membros da família como proprietário ou gestor. 

Ao desenvolverem um estudo de empresas americanas, Anderson e Reeb (2003) as 
classificaram em familiares e não familiares, sendo as familiares identificadas pela 
participação no capital ou pela presença de membros da família no conselho de administração. 
No mesmo sentido Maury (2006), ao estudar empresas de 13 países da Europa Ocidental, faz 
a mesma classificação e acrescenta que as empresas familiares têm controle ativo e as não 
familiares têm controle passivo. 

A característica de empresa familiar, conforme Müler e Beuren (2010), é mantida 
mesmo que haja mudança na estrutura de capital, ou seja, na propriedade, desde que um 
membro da família permaneça na gestão. Andres (2008), ao pesquisar empresas familiares 
alemãs, também trás duas características fundamentais, a primeira, compreende as empresas 
administradas pelo fundador; e a segunda, aquelas administradas pelos seus descendentes. 
Para o autor, apesar da mudança de geração, a empresa não perde a característica familiar. 
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Considerando as características descritas, observa-se que as empresas familiares 
podem ser identificadas por dois aspectos: o primeiro pela propriedade, em que os membros 
da família podem ser seus fundadores ou quando essa propriedade é passada aos seus 
descendentes; o segundo pela gestão, em que dois ou mais integrantes da família participam 
do conselho de administração da empresa. Ainda, com relação às empresas familiares, autores 
como Anderson e Reeb (2003), Miller et al. (2007) e Silva e Majluf (2008) fazem 
diferenciação entre a propriedade e a gestão familiar, os quais são apresentados na sequência. 

 
2.1 Propriedade familiar 

A propriedade, de forma geral, é definida pela participação no capital da empresa. Nas 
empresas familiares a regra é a mesma, levando em consideração a participação familiar no 
capital das empresas (ANDERSON; REEB, 2003; MAURY, 2006; MILLER et al., 2007; 
CUCCULELLI; MICUCCI, 2008). No entanto, alguns estudos definem uma participação 
mínima para as empresas serem consideradas de propriedade familiar.  

Claenssens, Djankov e Lang (2000), ao estudarem a separação entre controle e 
propriedade nas empresas familiares do leste asiático, definem 5% como a participação 
mínima de propriedade para caracterizar a empresas como familiar. Esse mesmo percentual é 
usado por Peng e Jiang (2010), ao estudarem a propriedade familiar e o controle em grandes 
empresas nos países asiáticos. Por outro lado, Barontini e Caprio (2006), ao definirem 
empresa de controle familiar as descrevem como aquelas em que a família é detentora de no 
mínimo 10% do capital da empresa. Essa mesma porcentagem é utilizada para caracterizar 
empresa de propriedade familiar no estudo de Shyu (2011). 

A participação de familiares na estrutura de capital de uma empresa proporciona dois 
ambientes, o familiar e o empresarial, e a busca pela interação de ambos pode gerar conflitos. 
Peng e Jiang (2010) advertem que este fato pode levar a baixa proteção dos acionistas 
minoritários e, visto que a teoria da agência tem como foco principal o grande acionista, os 
acionistas minoritários podem ser prejudicados. A diversidade de interesses é a principal 
causa de conflitos, gerando problemas de agência. Nas empresas familiares, a propriedade ou 
gestão podem ser determinantes na eliminação ou redução destes problemas, mas os 
acionistas minoritários podem ser afetados por ambos. Na empresa familiar podem existir 
diversos grupos e cada um deles ter objetivos distintos dos demais (MUÑOZ, 2012). 

Maury (2006) entende que o alinhamento de interesses nas empresas familiares é algo 
natural, tendo em vista que a geração de riquezas empresariais implica em elevação do 
patrimônio familiar. No entanto, o autor ressalta que, apesar de reduzir os conflitos de 
agência, o mesmo alinhamento pode gerar conflitos entre acionistas da família e acionistas 
minoritários, principalmente quando a proteção dos acionistas é baixa e o controle é alto. 

Outro aspecto estudado nas empresas familiares relacionado a propriedade diz respeito 
a busca pela identificação da relação entre esta e o desempenho da empresa. Alguns estudos 
identificaram que quando a propriedade familiar está concentrada na pessoa do fundador, o 
desempenho e o valor de mercado são superiores àquelas em que a propriedade é transferida 
para seus descendentes (BARONTINI; CAPRIO, 2006; MAURY, 2006; MILLER et al., 
2007; ANDRES, 2008; ADAMS; ALMEIDA; FERREIRA, 2009). 

Essa característica decorre do nível de envolvimento do fundador com os objetivos da 
organização e estes serem coincidentes com os objetivos pessoais. Isto pode ser confirmado 
no estudo de Miller et al. (2007) que descreve, quando o fundador é removido da propriedade 
familiar, a superioridade do desempenho da empresa desaparece. Também Cucculelli e 
Micucci (2008) atribuem a superioridade da empresa familiar aos esforços do fundador. 

Depreende-se que ao desenvolver um estudo sobre a empresa familiar, um dos fatores 
importantes a ser analisado é a propriedade, ou seja, a participação na estrutura de capital 
dessa organização. No entanto, além de conhecer a estrutura de capital, também é importante 
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conhecer a gestão destas organizações e a participação de membros da família na mesma. 
 

2.2 Gestão familiar 
Uma das principais características da empresa familiar, além da participação no 

capital, é a influência da família na gestão empresarial. Seja ela de forma direta, quando a 
administração geral está sob a responsabilidade da família, ou indireta, quando a família não 
está na administração da empresa, mas integra o conselho da administração ou outro conselho 
relacionado às decisões administrativas (BEUREN; HEIN; BOFF, 2011).  

Neste sentido, entende-se que as empresas familiares são caracterizadas também pela 
participação de familiares em conselhos que exercem influências nas decisões da empresa. 
Uma das contribuições do estudo de Anderson e Reeb (2003) diz respeito à participação dos 
membros da família na gestão das empresas. Para os autores, as empresas com essa 
característica apresentam desempenho superior em relação àquelas onde a gestão é 
desempenhada por não familiares. 

Nota-se que as empresas familiares não podem ser compreendidas somente por 
aquelas em que a família tem participação na estrutura de capital. Podem ser assim 
consideradas também se houver participação de membros da família na gestão da empresa, ou 
seja, membros da família integrando o conselho de administração da empresa. Visualiza-se 
isso nos estudos de Silva e Majluf (2008) e Shyu (2011), que declaram que as empresas 
familiares podem ser vistas por duas dimensões: pela concentração de propriedade na família 
ou pela participação de membros da família no conselho de administração. 

Tanto a propriedade como a gestão são suscetíveis de mudanças. Assim, preservada a 
presença de membros da família ao menos em uma dessas condições, a empresa mantém-se 
com a característica de empresa familiar. Denota-se que no desenvolvimento de um estudo 
sobre empresas familiares, deve considerar-se não somente a participação na estrutura de 
capital, mas, também, a participação de membros da família na gestão das empresas. 

 
3 DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

O desempenho das empresas é um elemento importante na gestão das organizações, 
por se refletir na competitividade do mercado. A mensuração do desempenho tem se 
destacado na administração das organizações, até mesmo porque o desempenho é fator 
fundamental para a sobrevivência da empresa (MACEDO; CORRAR, 2010). Olson e Slater 
(2002) justificam a importância de se estudar o desempenho organizacional ao afirmarem que 
o desempenho é uma medida fundamental para o controle de gestão de qualquer negócio. 
Desta forma, entender as variáveis influentes no desempenho é de igual modo importante. 

Apesar da destacada importância da mensuração do desempenho, este tema tem sido 
objeto passivo de discussões, principalmente em relação à utilização de indicadores 
(MACEDO; CORRAR, 2010). As discussões quanto aos indicadores para a mensuração do 
desempenho consistem principalmente em quais indicadores são utilizados (financeiros e/ou 
não financeiros) diante de suas limitações, e a preocupação com o predomínio do uso de 
indicadores financeiros (MIRANDA et al., 2003; MARCELO; CORRAR, 2010). 

Superada a questão dos indicadores, um tema de destaque em pesquisas relacionado ao 
desempenho refere-se à concentração de capital. King e Santor (2008) afirmam haver mais de 
100 estudos relacionando o impacto da concentração de propriedade no desempenho da 
empresa. Apesar da gama de estudos sobre o tema, este se mostra em construção, diante da 
dubiedade dos resultados apresentados nas pesquisas (KING; SANTOR, 2008). 

Na perspectiva da concentração de capital, a significativa participação das empresas 
familiares na economia mundial (LA PORTA; LOPEZ-DE-SILANES; SHLEIFER, 1999; 
FACCIO; LANG, 2002; ANDERSON; REEB, 2003; BURKART; PANUNZI; SHLEIFER, 
2003), inclusive no ambiente econômico brasileiro (MELO; OLIVEIRA; PAIVA, 2008), 
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indica que o estudo do seu desempenho e da contribuição da participação familiar para o 
melhor desempenho empresarial torna-se oportuno. 

Shyu (2011) descreve que na propriedade familiar os membros das famílias tendem a 
perspectivas de investimentos de longo prazo, superiores aquelas de outros investidores, que 
se concentram principalmente nos lucros de curto prazo. Franks et al. (2012) aduzem que em 
cenários com políticas de proteção a investidores e mercados financeiros desenvolvidos, as 
empresas familiares evoluem tornando-se amplamente difundidas. 

Na relação entre desempenho e propriedade familiar, Anderson e Reeb (2003) 
observam que as famílias estão em uma posição diferenciada na organização de modo que a 
influência que exercem na gestão da empresa promove diferenças potencialmente elevadas no 
seu desempenho em relação às empresas não familiares. Os autores encontraram evidencias 
de que a estrutura familiar está associada a um desempenho superior em relação às demais 
empresas, sugerindo que a posse familiar é uma estrutura organizacional eficaz. 

Andres (2008), ao pesquisar o desempenho das empresas familiares alemãs, constatou 
que elas não são apenas mais rentáveis do que as demais empresas já consolidadas no 
mercado, mas que superam o desempenho de empresas com outros grupos de acionais 
principais. No entanto, o desempenho das empresas familiares só é melhor nas empresas em 
que a família fundadora ainda está ativa no conselho executivo ou conselho fiscal. Portanto, a 
propriedade familiar está relacionada ao desempenho superior da empresa somente sob certas 
condições. Em casos em que as famílias são apenas grandes acionistas, sem representação em 
conselhos, o desempenho dessas empresas não é distinguível de outras empresas. 

Um viés em relação à estrutura familiar e ao desempenho das empresas está 
relacionado à sucessão de cargos. Quando o fundador da empresa, com característica familiar, 
é substituído por outro membro da família, há possibilidade de haver uma queda no 
desempenho empresarial, mas este se mantém ainda superior às demais empresas 
(BARONTINI; CAPRIO, 2006; CUCCULELLI; MICUCCI, 2008). Em contraponto, os 
estudos de Demsetz e Lehn (1985) e Demsetz e Villalonga (2001), que objetivaram investigar 
de forma mais abrangente a influência da estrutura de capital sobre o desempenho das 
empresas, não encontraram relação significativa entre tais variáveis, sugerindo então que a 
estrutura familiar não tem influência sobre o resultado da empresa. Resultados semelhantes 
foram obtidos por Miller et al. (2007). 

As controversias do tema se intensificam com as pesquisas que indicam relação 
negativa entre propriedade familiar e desempenho da empresa. Esta relação é sustentada sob 
diferentes perspectivas. Uma delas refere-se a propensão da gestão à alta remuneração dos 
membros da família e a preferência de nomeação de familiares em detrimento de profissionais 
para cargos mais qualificados (SHLEIFER; VISHNY, 1986; MORCK; SHLEIFER; 
VISHNY, 1988). Outro aspecto relaciona-se a descapitalização da empresa em benefício 
pessoal e privado da família (LEASE; McCONNELL; MIKKELSON, 1984). 

Não há de se negar a presença e importância dos estudos sobre empresas familiares. 
Os resultados de pesquisadores sobre a relação do desempenho da empresa e a estrutura de 
capital denotam que há um diferencial das empresas familiares no que tange às suas 
perspectivas e desempenho. Embora existam resultados indicando não haver relação entre o 
desempenho empresarial e a estrutura de capital, há pesquisas que confirmam tal relação. 
Assim parece haver lacunas para novas pesquisas. As perspectivas diferenciadas das famílias, 
quando do investimento em empresas, implicam que o desempenho dessas empresas 
familiares, em geral, se distingue das demais. 

 
4 ESTUDO DE SHYU (2011) 

Esta seção é dedicada à explanação do estudo de referência desta pesquisa, realizado 
por Shyu (2011), publicado no International Journal of Managerial Finance. Neste estudo, 
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utilizou dados em painel de 465 empresas taiwanesas listadas na bolsa de valores de Taiwan e 
examinou a influência de propriedade familiar no desempenho das empresas. O estudo 
contemplou o período de 2002 a 2006. Em uma população de 465 empresas, identificou 193 
empresas familiares, ou seja, mais de 40% das empresas taiwanesas são familiares, portanto, 
há uma representatividade significativa destas empresas na bolsa de valores de Taiwan. 

Para avaliar o desempenho das empresas familiares no período analisado, valeu-se de 
três indicadores. Dois indicadores de rentabilidade (ROA), o primeiro obtido a partir da razão 
do lucro líquido pelo ativo total, denominado ROA (NI); e o segundo, obtido a partir da razão 
do EBITDA pelo ativo total, este, denominado ROA (EBITDA). E um indicador de avaliação, 
no caso o Q de Tobin. O indicador de avaliação o autor justificou pela possibilidade dos 
indicadores contábeis estarem distorcidos com possíveis gerenciamentos de resultado.  

Quando da análise de regressão, o pesquisador valeu-se de variáveis de controle, além 
dos três indicadores já apresentados. Considerou como variáveis de controle: razão dos gastos 
com pesquisa e desenvolvimento e as receitas com vendas; dívidas de longo prazo; 
volatilidade de retorno das ações; tamanho da empresa; valor de mercado da empresa; 
rendimento dos dividendos; e propriedade institucional. As variáveis juntamente com suas 
proxys de pesquisa utilizadas por Shyu (2011) são apresentadas no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Variáveis da pesquisa 

Categoria Variável Proxy 

Dependente Participação familiar no capital 
Participação familiar nas ações ordinárias/conselho x 100  

Total de ações ordinárias/membros conselho 

ROA (NI) 
Lucro Líquido 

Ativo Total 

ROA (EBITDA) 
EBITDA  . 
Ativo Total 

Desempenho 

Q de Tobin Q de Tobin 

P&D/ Vendas 
Despesas com Pesquisa e Desenvolvimento 

Receitas de vendas 
Proporção de dívidas de longo 
prazo (alavancagem) 

Passivo não circulante 
Ativo Total 

Volatilidade de retorno das 
ações 

Desvio padrão das cotações diárias das ações no ano 

Tamanho da empresa Logaritmo natural do Ativo Total 
Valor de mercado da empresa Logaritmo natural do Valor de Mercado 

Rendimento dos dividendos 
      Dividendos por ação     . 
Valor de mercado da ação 

Controle 

Propriedade institucional 
Soma do percentual de participação do governo, bancos e 
empresas estrangeiras no capital. 

Fonte: Elaborado com base no estudo de Shyu (2011). 
 
Os gastos com pesquisa e desenvolvimento (P&D) representam a importância dos 

ativos intangíveis na obtenção de receitas e funciona como controle de ativos específicos. 
Pautado em Morck, Shleifer e Vishny (1988) e McConnell e Servaes (1990), destaca que os 
gastos com P&D podem apresentar influência positiva no desempenho empresarial, porém, 
elevados gastos em pesquisas também implicam maiores custos aos investidores externos, 
contribuindo para a redução do desempenho (CHEN; STEINER, 1999). 

Em relação à alavancagem, fundamentado em Demsetz e Villalonga (2001), Chen, 
Guo e Mande (2003), o autor afirma que ela aumenta os custos e os riscos de falência da 
empresa, bem como níveis elevados de endividamento geram intenso monitoramento externo, 
cenário que implica restrições no monitoramento interno. Fato este que levou o autor a esperar 
uma correlação negativa desta variável com o desempenho operacional da empresa. 

A volatilidade de retorno das ações está relacionada ao risco específico da empresa. 
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Quando existe assimetria de mercado, com variações no valor das ações, os gestores com 
altos riscos operacionais requerem grande número de insider para obter reconhecimento do 
mercado (CHEN; GUO; MANDE, 2003). 

Na variável tamanho, visto os resultados de Andres (2008), o autor esperava encontrar 
relação positiva com o desempenho da empresa. Assumindo que grandes empresas tendem a 
ser mais eficientes no uso de seus ativos e se beneficiar de economias em escala, ainda que 
hajam evidencias de que o tamanho possa estar associado com a diminuição de valor da 
empresa na medida em que esta se torna diversificada. 

Para a variável tamanho, Shyu (2011) esperava que o valor de mercado estivesse 
positivamente relacionado à propriedade familiar, já que as empresas familiares procuram 
propriedade de longo prazo. A alta no valor da empresa e o seu potencial de crescimento 
futuro podem levar os membros da família a aumentar sua participação no capital. 

Entendendo que o rendimento dos dividendos pode reduzir o custo de agência, para 
Shyu (2011), esta variável pode estar relacionada positivamente com o desempenho da 
empresa. Por outro lado, inexistindo boas oportunidades de investimento, o rendimento dos 
dividendos pode relacionar-se negativamente com o desempenho. Assim, para o pesquisador, 
o rendimento dos dividendos possui impacto ambíguo no desempenho da empresa. 

Shyu (2011) apresenta ainda de forma breve, com base em Pound (1991) e Chen, Guo 
e Mande (2003), a perspectiva de que a propriedade institucional esteja positivamente 
relacionada com o desempenho, haja vista que atua como um monitor externo à organização. 

Os achados do estudo de Shyu (2011) em relação às variáveis de controle são 
apresentados no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Resultados por variável 

Variável Resultados 

P&D/Vendas 
Negativamente relacionado ao desempenho da empresa. Este resultado diverge 
do esperado. Sua justificativa pode estar relacionada à situação econômica do 
país na época da pesquisa. 

Proporção de dívidas de 
longo prazo 

Negativamente relacionado ao desempenho da empresa, conforme o esperado. 
Sugere que ocorre pouco monitoramento interno nas empresas familiares. 

Volatilidade de retorno das 
ações 

Relação positiva com o desempenho da empresa. Indica que a volatilidade pode 
aumentar o valor da propriedade familiar. 

Tamanho da empresa Positivamente relacionado ao desempenho da empresa, conforme esperado. 
Valor de mercado da 
empresa Relação negativa, porém não significativa. 

Rendimento dos 
dividendos 

Apresenta relação positiva, indicando que altos dividendos por ação são 
preferidos durante períodos de baixa economia, porém, não tem efeito sobre a 
propriedade familiar. 

Propriedade institucional 

A relação entre desempenho e propriedade institucional não é estatisticamente 
significativa, sugerindo que os investidores institucionais não empreendem 
nenhum monitoramento externo, assim a hipótese de monitoramento eficiente 
não existe nas empresas familiares taiwanesas. 

Fonte: Elaborado com base no estudo de Shyu (2011). 
 
Como resultados, atendendo ao objetivo da pesquisa, Shyu (2011) identificou relação 

positiva entre desempenho empresarial e estrutura familiar. Concluiu que empresas familiares 
tendem a se esforçar a fim de obterem melhores desempenhos, e assim a propriedade familiar 
afeta o desempenho da empresa. Com relação à rentabilidade empresarial (ROA), identificou 
que as empresas familiares atingem seu maior índice quando o nível de propriedade familiar é 
de 30%. Concentrações superiores a esta afetam negativamente este índice. 

 
5 MÉTODO E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Para investigar a relação entre a propriedade familiar e o desempenho das empresas 
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listadas na BM&FBovespa utilizou-se como base o estudo de Shyu (2011). A escolha deste se 
deu em virtude de Shyu (2011) haver pesquisado recentemente a influência da propriedade 
familiar no desempenho da empresa e buscar identificar ainda qual a proporção de 
participação familiar que leva as empresas a um melhor desempenho.  

Neste sentido realizou-se pesquisa descritiva conforme preceitua Vergara (2000). A 
abordagem caracteriza-se como quantitativa, devido ao uso de instrumentos estatísticos nas 
fases de coleta, tratamento e análise dos dados, de acordo com o preconizado por Richardson 
(1999). Configura-se como pesquisa documental por utilizar-se das demonstrações contábeis e 
informes financeiros de 2010 e 2011 das empresas que compõem a amostra selecionada, 
divulgados nos sítios da BM&FBovespa e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

 
5.1 População e Amostra 

A população da pesquisa compreendeu as companhias abertas listadas na 
BM&FBovespa, exceto as classificadas no setor econômico “Financeiro e Outros”, devido às 
características singulares de suas atividades, procedimento também adotado por Shyu (2011). 
Das 525 empresas listadas na BM&FBovespa, quando da coleta dos dados, no período de 
maio a setembro de 2012, desconsideraram-se as 144 classificadas no setor econômico 
Financeiro e Outros, resultando em uma população final de 381 companhias.  

A amostra inicial foi composta pelas 381 empresas definidas na população final. 
Destas, 192 foram excluídas por não apresentarem todos os dados necessários para a 
realização da pesquisa e 2 por terem aberto o capital apenas no exercício de 2011. Desse 
modo, a amostra não probabilística constituiu-se das demais 187 empresas. 

Com vistas à consecução do objetivo da pesquisa, identificaram-se as empresas 
familiares do universo pesquisado. Para a classificação tomou-se por base a definição 
utilizada por Shyu (2011), que caracteriza empresa familiar aquela que possui em sua 
estrutura de capital uma família com, pelo menos, 10% de suas ações ordinárias ou ao menos 
dois integrantes de uma família na qualidade de membros do conselho de administração. 

A partir desta definição, identificou-se que, das 381 empresas componentes da 
população, 232 caracterizam-se como familiares, sendo 191 com uma família detendo ao 
menos 10% das ações ordinárias da empresa e 41 com integrantes da família no conselho de 
administração. Percebe-se uma predominância de empresas familiares no mercado acionário 
brasileiro. Estes dados confirmam o descrito por Silva e Majluf (2008), de que as empresas 
familiares são maioria em países emergentes. A partir dos estudos de La Porta, Lopez-de-
Silanes e Shleifer (1999) e Faccio e Lang (2002) percebe-se ainda uma semelhança quanto ao 
perfil das empresas de capital aberto brasileiras com as da Europa Ocidental.  

Na Tabela 1 apresenta-se a caracterização da amostra quanto à classificação em 
empresas familiares e não familiares, por setor da BM&FBovespa. 

 
Tabela 1 – Empresas familiares e não familiares por setor da BM&FBovespa 

Setor 
Empresas não 

familiares 
Empresas  
familiares 

% Empresas 
familiares 

Bens Industriais 5 15 75,00 
Construção e Transporte 11 29 72,50 
Consumo Cíclico 7 26 78,79 
Consumo Não Cíclico 9 20 68,97 
Materiais Básicos 5 17 77,27 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis 2 3 60,00 
Tecnologia da Informação 2 3 60,00 
Telecomunicações 2 3 60,00 
Utilidade Pública 24 4 14,29 
Total 67 120 64,17 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nota-se na Tabela 1 que há predominância de empresas familiares na amostra da 
pesquisa visto que 120 ou 64,17% da amostra caracterizam-se como empresa familiar. Destas, 
101 são definidas pela participação no capital e 19 pela presença de integrantes da família no 
conselho de administração. Observa-se predominância de empresas familiares em todos os 
setores, exceto no setor de Utilidade Pública, que representam apenas 14,29% da amostra. 

 
5.2 Procedimentos de coleta e análise dos dados 

Assim como no estudo de Shyu (2011), utilizaram-se três variáveis de desempenho, 
sendo duas contábeis, ROA (NI) e ROA (EBITDA), e uma de mercado, Q de Tobin, a fim de 
eliminar possíveis distorções no resultado advindas de gerenciamentos de resultados nas 
demonstrações contábeis. Utilizou-se ainda, para análise de regressão, as sete variáveis de 
controle adotadas no estudo de Shyu (2011). 

Para identificar dentre as empresas de capital aberto listadas na BM&FBovespa as que 
apresentavam características de empresa familiar, consultou-se o Formulário de Referência 
disponível no sítio da CVM, no item 15.1/2, para a participação familiar no capital, e nos itens 
12.6/8 e 12.9 para a participação familiar no conselho de administração. Para estas empresas 
familiares, a coleta dos dados da variável P&D foi realizada na base de dados Thomson. Para 
a variável “propriedade institucional” efetuou-se uma consulta no item 15.1/2 do formulário 
de referência e os demais dados foram coletados na base de dados Economática.  

O período da análise corresponde aos anos de 2010 e 2011. A seleção de um período 
menor que o utilizado por Shyu (2011) decorre da adoção gradual das normas internacionais 
de contabilidade, que afetou as demonstrações no período de 2007 a 2009. Considerou-se 
ainda a influência da crise financeira de 2008, que impactou diretamente nos dados contábeis. 
Outro fato que levou à escolha destes anos refere-se às alterações no formulário de referência 
(antes denominado IAN), no período de 2008 e 2009. 

A análise de dados, no que se refere à relação entre as empresas familiares e o 
desempenho organizacional, foi efetuada por meio da técnica de equações simultâneas, 
valendo-se do software SPSS versão 13. Realizou-se o teste de médias para a comparação do 
desempenho e demais variáveis entre empresas familiares e não familiares. Para a consecução 
do objetivo complementar da pesquisa, verificou-se até que ponto a influencia familiar 
contribui para um melhor desempenho da empresa por meio de análise gráfica. 

Considerando que o estudo tem como foco a propriedade familiar e o desempenho 
empresarial, utilizou-se o sistema de equações simultâneas, com aplicação do método MQ2C, 
a fim de evitar o problema de endogeneidade, ou seja, evitar que uma variável influencie a 
outra. As equações são expressas da seguinte forma: 

Desempenho =  β1i + β2 Propriedade Familiar + β3(Propriedade Familiar)²it + β4 

Tamanho da Empresa it + β5 Proporção de Dívidas de Longo Prazo it + β6 Rendimento 
dos Dividendos + β7 Propriedade institucional it + β8 P&D/Vendas + e it 

Propriedade Familiar =  β1i+ β2 Desempenho + β3 Valor de Mercado da Empresa it + β4 
Proporção de Dívidas de Longo Prazo it + β5 Rendimento dos Dividendos it + β6 
Volatilidade de Retorno das Ações it + e it 

Ambas as fórmulas foram replicadas do estudo de Shyu (2011). Destaca-se também 
que os pressupostos para este estudo, no que se refere à relação entre participação familiar e 
desempenho empresarial, bem como as expectativas quanto as variáveis de controle, são as 
mesmas que as apresentas no estudo de referência. 

 
6 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção faz-se a descrição e análise dos resultados. Inicialmente apresenta-se na 
Tabela 2 a estatística descritiva das variáveis de desempenho das empresas da amostra.  
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Tabela 2 – Estatística descritiva das variáveis 

Variáveis Média Mediana 
Desvio 
Padrão Máximo Mínimo 

Q de Tobin 1,28 0,65 3,85 8,23 0,04 
ROA (EBITDA) (%) 9,15 9,52 0,13 55,42 -103,20 
ROA (NI) (%) 1,04 4,37 0,28 37,68 -289,04 
Participação familiar (%) 33,74 26,77 0,32 100,00 0,00 
P&D/Vendas (%) 0,14 0,00 1,08 13,70 0,00 
Proporção de dívidas de longo prazo (%) 75,30 33,25 3,36 35,80 0,00 
Volatilidade de retorno das ações (%) 2,21 1,28 4,90 53,99 0,00 
Tamanho da empresa 14,70 14,75 1,76 20,21 6,08 
Valor de mercado da empresa 14,31 14,45 1,86 19,76 8,84 
Rendimento dos dividendos (%) 3,90 1,81 0,09 128,05 0,00 
Propriedade institucional (%) 17,29 3,08 0,26 98,23 0,00 

n = 187 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Verifica-se na Tabela 2 que a amostra é composta por um grupo heterogêneo de 

empresas. Há empresas com altos desempenhos em contraponto a empresas com 
desempenhos mínimos e, até mesmo, negativos. A proporção de dívidas de longo prazo, a 
partir do máximo e a média apresentados na Tabela 2, indica a presença de algumas empresas 
com alto grau de endividamento e outras com baixo ou nenhum endividamento de longo 
prazo. Destaque também para as variáveis rendimento dos dividendos e propriedade 
institucional, que apontam para a presença de empresas altamente lucrativas e outras sem 
lucros nos exercícios analisados e empresas com considerável presença de investidores 
institucionais em contraponto a empresas sem tal característica. 

As características da amostra da pesquisa possuem semelhanças à amostra utilizada 
por Shyu (2011), que identificou empresas com alto desempenho e lucratividade e com alto 
grau de endividamento, bem como empresas com desempenho negativo, sem resultado 
positivo e sem endividamento de longo prazo. As diferenças mais significativas entre as 
amostras dos estudos dizem respeito a grande concentração de investidores institucionais nas 
empresas brasileiras, que chegam a 98,23%, enquanto no Taiwan não são superiores a 47%; e 
a participação familiar no capital/gestão das empresas, que no Taiwan são de no máximo 
70,68%, e no Brasil atingem os 100%. 

A Tabela 3 ilustra os valores das médias de cada variável das empresas familiares e 
não familiares, as diferenças nos valores médios são testados estatisticamente para verificar se 
as diferenças são significativas. 

 
Tabela 3 – Diferenças de médias entre empresas familiares e não familiares 

Variáveis Familiar Não Familiar Teste de Média Sig 
Q de Tobin 1,25 1,34 -1,21 0,229 
ROA (EBITDA) (%) 7,62 11,88 -2,73 0,007 
ROA (NI) (%) -1,79 6,09 -2,44 0,016 
Participação familiar (%) 52,10 0,00 32,73 0,000 
P&D/Vendas (%) 0,10 0,10 0,395 0,693 
Proporção de dívidas de longo prazo (%) 99,43 32,10 1,81 0,073 
Volatilidade de retorno das ações (%) 2,37 1,93 1,375 0,171 
Tamanho da empresa 14,41 15,21 -3,302 0,001 
Valor de mercado da empresa 13,87 15,10 -5,96 0,000 
Rendimento dos dividendos (%) 3,44 4,72 -0,348 0,728 
Propriedade institucional (%) 10,10 30,16 -6,527 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observa-se na Tabela 3, analisando-se as variáveis Q de Tobin, ROA (NI) e ROA 
(EBITDA), que o desempenho das empresas não familiares é superior ao das familiares. No 
entanto, em relação à variável Q de Tobin, apesar de ser superior não apresenta significância. 
Para as variáveis ROA (NI) e ROA (EBITDA), as médias são superiores e estatisticamente 
significativas. Depreende-se que, no cenário brasileiro, as empresas familiares apresentaram 
desempenho inferior as empresas não familiares, resultado contrário ao obtido por Anderson e 
Reeb (2003), Andres (2008) e Shyu (2011). 

Os gastos com pesquisa e desenvolvimento apresentam o mesmo nível em empresas 
familiares e não familiares, porém não são significantes. A proporção das dívidas de longo 
prazo e a volatilidade de retorno das ações são maiores nas empresas familiares, denotando 
que são mais endividadas e que o valor de suas ações não apresenta estabilidade. Os 
rendimentos dos dividendos são maiores nas empresas não familiares, indicando que as 
empresas não familiares proporcionam maior retorno aos seus acionistas. Apesar dessas 
diferenças não serem consideradas significantes, indicam que as empresas não familiares 
possuem um melhor desempenho do que as familiares. 

Observa-se ainda que as empresas não familiares são maiores que as familiares. O 
valor de mercado das empresas não familiares, de igual modo, é maior do que o das empresas 
familiares, corroborando com o já afirmado sobre o fato de o desempenho das empresas não 
familiares ser superior ao das familiares. Esta pode ser uma razão para a variável 
“Propriedade Institucional” ser maior em empresas não familiares, ou seja, governo, bancos e 
empresas estrangeiras investem mais em empresas não familiares por serem mais rentáveis e 
sua rentabilidade (dos dividendos) ser mais estável. 

Como já explanado anteriormente, a relação entre participação familiar e desempenho 
é amplamente estudado, porém, os resultados são contraditórios. Os resultados apresentados 
na Tabela 3 são congruentes com o explanado por Lease, McConnell e Mikkelson (1984), 
Shleifer e Vishny (1986) e Morck, Shleifer e Vishny (1988), inclusive em relação ao 
endividamento superior das empresas familiares. Conforme estes autores, possíveis razões 
para que as empresas familiares obtenham resultados inferiores às demais estão relacionadas a 
propensão da gestão à alta remuneração dos membros da família e a preferência de nomeação 
de familiares a profissionais para cargos mais qualificados e da descapitalização da empresa 
em prol de interesses privados da família, situações que podem integrar a realidade das 
empresas familiares brasileiras. 

Destaca-se que os resultados apresentados na Tabela 3 são contrários aos achados de 
Anderson e Reeb (2003), de Andres (2008) e do estudo de Shyu (2011), o qual se buscou 
replicar nesta pesquisa. Assim, fica evidente que a realidade das empresas de Taiwan, exposta 
por Shyu (2011), é inversa a existente no Brasil. 

O teste de equações simultâneas foi realizado apenas com as 120 empresas familiares, 
para identificar a relação entre propriedade familiar e desempenho. Os resultados são 
apresentados nas Tabelas 4 e 5. Calculou-se também o nível de participação familiar que 
proporcionou às empresas melhor desempenho. Os resultados são apresentados na Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Relação do desempenho e empresa familiar 

Variáveis ROA (EBITDA) ROA (NI) Q de Tobin 
(1,062185) (2,155739) ** (2,094736) ** Participação familiar 

1,029268 8,818352 15,116920 
(-1,046609) (-2,160573) ** (-2,105620) ** 

(Participação familiar) 
-0.918513 -8,004465 -13,76215 

(0,813744) (-2,008988) ** (-2,176869) ** 
Tamanho da empresa 

0,007459 -0,077733 -1,485942 
(-5,788355) * (-6,525441) * (1,122753) 

Proporção de dívidas de longo prazo  
-0,019780 -0,094135 0,285738 

Rendimento dos dividendos (-0,449486) (-0,320531) (-0,713384) 
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-0,035971 -0,108285 -4,251709 
(-0,380478) (0,845948) (0,962238) 

Propriedade institucional 
-0,016059 0,150725 3,024585 
(1,772624) *** (1,444498) (1,587630) 

P&D/Vendas 
0,012748 0,043854 0,850318 

R² ajustado 0,255065 -0,971408 -2,259569 
Ponto de inflexão N/A 69,36 59,43 

n = 120. 
Nota: * significante ao nível de 1%; ** significante ao nível de 5%; *** significante ao nível de 10%. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Nota-se na Tabela 4, que há uma relação positiva entre as variáveis de desempenho e a 

propriedade familiar, mas esta relação não é significativa para a variável ROA (EBITDA). A 
Tabela 5 apresenta um resultado inverso ao que consta na Tabela 4, ou seja, quando a 
propriedade familiar é tratada como variável dependente há relação significativa apenas com a 
variável de desempenho ROA (EBITDA). 

A relação também é inversa, de modo que na Tabela 4 o Q de Tobin apresenta maior 
correlação positiva e na Tabela 5 apresenta correlação negativa. Estes resultados empíricos 
mostram que, inicialmente, maior participação familiar proporciona melhor desempenho, 
porém um bom desempenho de uma empresa familiar não significa, necessariamente, que há 
maior participação da família. Entretanto, com os resultados, pode-se afirmar que a maior 
participação familiar proporciona, de fato, um melhor desempenho. 

 
Tabela 5 - Relação entre empresa familiar e desempenho 

Variáveis 
Propriedade 

Familiar 
Propriedade 

Familiar 
Propriedade 

Familiar 
(2,562431) ***     ROA (EBITDA) 

1,690575     
  (0,341213)   

ROA (NI) 
  0,068654   
    (-0,946636) 

Q de Tobin 
    -0,008753 

(-1,872422) *** (-1,810874) *** (-1,313620) 
Valor de mercado da empresa 

-0,130822 -0,018977 0,013311 
(1,766572) *** (0,487932) (1,086419) 

Rátio de dívidas de longo prazo  
0,121018 0,006564 0,009568 

(-0,100681) (-0,538463) (-0,463928) 
Rendimento dos dividendos 

-0,052285 -0,098190 -0,082466 
(0,034407) (2,418010) * (2,426945) * 

Volatilidade de retorno das ações 
0,000319 0,007064 0,007064 

R² ajustado -7,367026 0,025552 0,018605 
n = 120. 
Nota: * significante ao nível de 1%; *** significante ao nível de 10%. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Os resultados empíricos mostram que, quando o ROA (NI) e o Q de Tobin são os 

indicadores de desempenho, o coeficiente de propriedade familiar é positivo e o coeficiente 
do quadrado da propriedade familiar é negativo. Este resultado indica que o desempenho 
melhora inicialmente juntamente com o aumento na propriedade familiar. Quando a 
propriedade da família é de 59,43% e 69,36%, respectivamente, o Q de Tobin e o ROA (NI) 
atingem seu pico. No entanto, em participações superiores o desempenho começa a cair. 
Infere-se que há uma relação não-linear (curva em forma de U invertido) entre a propriedade 
familiar e desempenho. Para o ROA (EBITDA) não foi possível calcular esta relação em 
virtude de apresentar resultados assimétricos. 

Quando observada a participação familiar, conforme a Tabela 4, o percentual de 
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participação familiar que proporciona melhor desempenho está entre 60% e 70%. Estes 
números excedem a média de participação familiar nas empresas familiares brasileiras 
pesquisadas, que é de aproximadamente 52% conforme apresentado na Tabela 3. A 
descoberta indica a necessidade de aumentar a participação familiar nas empresas familiares 
da amostra listadas na BM&FBovespa. 

Sobre a influência de uma maior participação familiar no desempenho, esta pesquisa 
indica uma relação positiva. Esta relação também é apresentada por Andreson e Reeb (2003) e 
Andres (2008). Estes resultados são contrários aos de Demsetz e Lehn (1985), Demsetz e 
Villalonga (2001) e Miler et al. (2007), que não encontraram relação entre desempenho e 
propriedade familiar, e aos de Shleifer e Vishny (1986), Morck, Shleifer e Vishny (1988), que 
identificaram uma relação negativa entre participação familiar e desempenho. 

Os resultados deste estudo são parcialmente alinhados com os de Shyu (2011). Os 
resultados são semelhantes no aspecto de que, inicialmente, maior participação familiar 
proporciona melhor desempenho às empresas. Porém, divergem dos achados de Shyu (2011)  
de que um melhor desempenho está relacionado ao fato da empresa ser familiar, o que não foi 
confirmado nesta pesquisa, conforme Tabela 5. No Brasil, diferente de Taiwan, o fato de uma 
empresa familiar apresentar um bom desempenho, não significa necessariamente que ela 
possui maior participação da família no capital ou na gestão da empresa. 

Com relação à identificação do percentual de participação familiar atrelado ao melhor 
desempenho, os resultados desta pesquisa denotam uma situação diferente da apresentada por 
Shyu (2011), uma vez que o autor destaca uma participação ideal de aproximadamente 30% e 
neste estudo evidenciou-se um percentual ideal de participação entre 60% e 70%. Estes 
resultados mostram que no Brasil é necessária uma participação mais acentuada da família 
para que a empresa obtenha um melhor desempenho, se comparada as empresas de Taiwan. 

Os resultados empíricos deste estudo relacionados às variáveis de controle, também 
utilizadas por Shyu (2011), são apresentados no Quadro 3. 

 
Quadro 3 – Comparativo dos resultados das variáveis de controle deste estudo com os de Shyu (2011) 

Variáveis Resultados da Pesquisa Resultados de Shyu (2011) 

P&D/Vendas 

Positivamente relacionada ao desempenho da 
empresa conforme o esperado. 

Negativamente relacionado ao 
desempenho da empresa. Este resultado 
diverge do esperado. Sua justificativa 
pode estar relacionada à situação 
econômica do país na época da pesquisa. 

Proporção das 
dívidas de longo 
prazo 

Negativamente relacionada ao desempenho da 
empresa, conforme o esperado. Sugere a 
ocorrência de pouco monitoramento interno nas 
empresas familiares. 

Negativamente relacionada ao 
desempenho da empresa, conforme o 
esperado. Sugere que ocorre pouco 
monitoramento interno nas empresas 
familiares. 

Volatilidade de 
retorno das 
ações 

Relação positiva com o desempenho da 
empresa. Este resultado indica que a 
volatilidade pode aumentar a participação 
familiar e mostra uma instabilidade no valor 
das ações das empresas familiares. 

Relação positiva com o desempenho da 
empresa. Indica que a volatilidade pode 
aumentar o valor da propriedade familiar. 

Tamanho da 
empresa 

Negativamente relacionado ao desempenho da 
empresa. Este resultado diverge do esperado. 
Possivelmente, em virtude de empresas 
maiores apresentarem maior complexidade de 
gestão, as empresas familiares menores 
apresentam melhor desempenho. 

Positivamente relacionado ao 
desempenho da empresa, conforme 
esperado. 

Valor de 
mercado da 
empresa 

Negativamente relacionado com a propriedade 
familiar. Este resultado diverge do esperado. 
Denota que a propriedade familiar está 
relacionada a redução no valor da empresa. 
Este resultado é corroborado com a volatilidade 

Relação negativa, porém não 
significativa. 



 15 

das ações das empresas familiares. 

Rendimento dos 
dividendos 

Negativamente relacionado, porém, não 
significativo. 

Apresenta relação positiva, indicando que 
altos dividendos por ação são preferidos 
durante períodos de baixa economia, 
porém, não tem efeito sobre a propriedade 
familiar. 

Propriedade 
institucional 

Relação não significativa. Denota que não há 
monitoramente externo por parte dos 
investidores institucionais sobre as empresas 
familiares. 

A relação entre desempenho e 
propriedade institucional não é 
estatisticamente significativa, sugerindo 
que os investidores institucionais não 
empreendem nenhum monitoramento 
externo. Assim a hipótese de 
monitoramento eficiente não existe nas 
empresas familiares taiwanesas. 

Fonte: Elaborado com base nos dados desta pesquisa e do estudo de Shyu (2011). 
 
Os resultados expostos no Quadro 3 indicam semelhanças e diferenças entre os 

achados desta pesquisa e os de Shyu (2011). Uma das diferenças diz respeito a variável 
P&D/Vendas, que indica influência destes gastos no desempenho das empresas no Brasil, 
conforme constatado no estudo de Morck, Shleifer e Vishny (1988) e McConnell e Servaes 
(1990). Outra diferença está na variável Tamanho da empresa, contrapondo também ao 
resultado de Andres (2008). Há divergências ainda nas variáveis Rendimento dos dividendos 
e Valor de mercado da empresa. Semelhanças identificaram-se nas variáveis Proporção das 
dívidas de longo prazo, Volatilidade de retorno das ações e Propriedade institucional. 

De modo geral, os resultados empíricos deste estudo denotam uma relação entre 
propriedade familiar e desempenho, como apontado por Shyu (2011). No entanto, os 
resultados mostram que o cenário brasileiro das empresas familiares possui características 
distintas de Taiwan. Dentre elas destacam-se, a maior presença de empresas familiares no 
Brasil, um melhor desempenho obtido a partir de uma participação maior da família e a 
inexistência da relação entre desempenho e propriedade familiar. 

 
7 CONCLUSÕES 

Este estudo investigou a relação entre a propriedade familiar e o desempenho de 
empresas listadas na BM&FBovespa. Consubstanciado na pesquisa de Shyu (2011), realizada 
em empresas taiwanesas, também se estabeleceu um comparativo. Pesquisa descritiva com 
abordagem quantitativa foi realizada por meio de pesquisa documental. Da população de 381 
empresas não financeiras listadas na BM&FBovespa foi selecionada uma amostra de 187 
empresas, das quais 120 caracterizaram-se como empresas familiares.  

Para a análise dos resultados foram utilizados diferentes testes estatísticos, como 
segue: (i) a comparação do desempenho e demais variáveis entre empresas familiares e não 
familiares foi realizada com o teste de médias; (ii) a relação entre as empresas familiares e o 
desempenho das empresas foi efetuada por meio da técnica de equações simultâneas; (iii) para 
verificar até que ponto a influencia familiar contribui para um melhor desempenho da 
empresa efetuou-se análise gráfica. 

Preliminarmente, os achados desta pesquisa mostram que as empresas familiares 
pesquisadas apresentam desempenho inferior às empresas não familiares, resultado já 
encontrado por Lease, McConnell e Mikkelson (1984) em empresas norte americanas. No 
entanto, esse resultado difere do encontrado por Anderson e Reeb (2003), em empresas 
estadunidenses, de Andres (2008), em empresas  alemãs, e de Shyu (2011), em empresas 
taiwanesas. Possíveis motivos compreendem a propensão da gestão à alta remuneração dos 
membros da família, a preferência de nomeação de familiares a profissionais para cargos mais 
qualificados e da descapitalização da empresa em prol de interesses privados da família. 

Os resultados mostram também que maior participação familiar proporciona aumento 
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no desempenho das empresas familiares. Neste aspecto a pesquisa converge com os achados 
de Shyu (2011) e, também, com os estudos de Andreson e Reeb (2003) e Andres (2008). 
Entretanto, divergem dos achados de Demsetz e Lehn (1985), Demsetz e Villalonga (2001) e 
Miler et al. (2007), Shleifer e Vishny (1986), Morck, Shleifer e Vishny (1988). Apesar de as 
empresas familiares apresentarem desempenho inferior ao das não familiares, uma maior 
participação da família no capital e gestão da empresa, melhora seu desempenho. 

Verificou-se ainda que um melhor desempenho não indica necessariamente, uma 
grande participação familiar, divergindo assim dos resultados encontrados por Shyu (2011). 
Entretanto, corrobora com os estudos de Demsetz e Lehn (1985), Demsetz e Villalonga 
(2001) e Miler et al. (2007). Estes resultados convergem para o entendimento de que há outras 
variáveis que influenciam no desempenho destas empresas, além da participação familiar. 

Em relação à propriedade familiar, nas empresas brasileiras, o nível de participação 
familiar que gera melhor desempenho está entre 60% e 70%, o que ocorreu em 37% das 
empresas familiares da amostra. Este resultado indica uma situação diferente para as empresas 
taiwanesas pesquisadas por Shyu (2011), em que a participação familiar ideal foi de 
aproximadamente 30%. Depreende-se, neste aspecto, que a participação familiar impacta de 
forma mais significativa no desempenho das empresas brasileiras do que nas taiwanesas. 

Na replicação em empresas familiares brasileiras da pesquisa realizada por Shyu 
(2011) em empresas familiares taiwanesas os achados revelam alguns aspectos. Constatou-se 
que as empresas familiares que integram o mercado acionário brasileiro apresentam-se 
parcialmente semelhantes às empresas familiares taiwanesas nos aspectos investigados. A 
principal semelhança é que maior participação familiar proporciona melhor desempenho às 
empresas. As principais divergencias compreendem o nível ideal de participação familiar e o 
desempenho inferior das empresas familiares brasileiras em comparação às não familiares. 

Conclui-se que há relação entre a propriedade familiar e o desempenho dessas 
empresas, e que as diferenças dos resultados com a pesquisa de Shyu (2011) configuram um 
campo interessante de investigação. Destaca-se que, em virtude dos critérios de definição da 
amostra desta pesquisa, os resultados não podem ser generalizados. Assim, recomenda-se para 
pesquisas futuras, a ampliação da amostra para obter uma visão mais ampla da realidade 
brasileira sobre as empresas familiares. Recomenda-se ainda a replicação deste estudo em 
outros países, para contribuir com a consolidação da literatura relativa às empresas familiares. 

 
REFERÊNCIAS 

ADAMS, R.; ALMEIDA. H; FERREIRA, D. Understanding the relationship between founder 
CEOs and firm performance. Journal of Empirical Finance, v. 16, p. 136–150, 2009. 

ANDERSON, R.C; REEB, D.M. Founding-family ownership and firm performance: evidence 
from the S&P 500. The Journal of Finance, v. 58, n. 3, p. 1301-1328, jun. 2003. 

ANDRES, C. Large shareholders and firm performance: an empirical examination of 
founding-family ownership. Journal of Corporate Finance, v. 14, p. 431-445, 2008. 

BARONTINI, R.; CAPRIO, L. The effect of family control on firm value and performance: 
evidence from Continental Europe. European Financial Management, v. 12, n. 5, p. 689-
723, 2006. 

BASCO R. Tipo de orientación familiar y prácticas de dirección y gobierno. Un estúdio 
aplicado a las empresas familiares españolas. Revista Europea de Dirección y Economía de 
la Empresa, v. 19, n. 2, p. 129-144, 2010. 

BEUREN, I.M.; HEIN, N.; BOFF, M.L. Estratégias de legitimidade organizacional de 
Lindblom (1994) versus geração familiar gestora de empresas familiares. Revista 
Iberoamericana de Contabilidad de Gestión. v. 9, n. 17, p. 1-20, 2011. 



 17 

BORNHOLDT, W. Governança na empresa familiar: implementação e prática. Porto 
Alegre: Bookman, 2005. 

BURKART, M.; PANUNZI, F.; SHLEIFER, A. Family firms. Journal of Finance, v. 58, n. 
5, p. 2167-2210, 2003. 

CHEN, C.R.; GUO, W.; MANDE, V. Managerial ownership and firm valuation: evidence 
from Japanese firms. Pacific-Basin Finance Journal, v. 11, n. 3, p. 267-283, jul. 2003. 

CHEN, C.R.; STEINER, T.L. Managerial ownership and agency conflicts: a nonlinear 
simultaneous equation analysis of managerial ownership, risk taking, debt policy, and 
dividend policy. The Financial Review. v. 34, n. 1, p. 119-136, fev. 1999. 

CLAESSENS, S.; DJANKOV, S.; LANG. L.H.P. The separation of ownership and control in 
East Asian corporations. Journal of Financial Economics, v. 58, n. 1-2, p. 81-112, 2000. 

CUCCULELLI, M.; MICUCCI, G. Family sucession and firm performance: evidence from 
Italian family firms. Journal of Corporate Finance, v. 14, p. 17-31, 2008. 

DEMSETZ, H.; LEHN, K. The structure of corporate ownership: causes and consequences. 
Journal of Political Economy, v. 93, n. 6, p. 1155-1177, dez. 1985. 

DEMSETZ, H.; VILLALONGA, B. Ownership structure and corporate performance. Journal 
of Corporate Finance, v. 7. p. 209-233, 2001. 

FACCIO, M; LANG, L. The ultimate ownership of western European corporations. Journal 
of Financial Economics, v. 65, n. 3, p. 365-395, set. 2002. 

FLORIANI, O.P. Perpetuação das sociedades à luz do direito civil. Curitiba: Juruá, 2005. 

FRANKS, J.; MAYER, C.; VOLPIN, P.; WAGNER, H.F. The life cycle of family ownership: 
international evidence. The Review of Financial Studies, v. 25, n. 6, p. 1675-1712, 2012. 

KING, M. R.; SANTOR, E. Family values: ownership structure, performance and capital 
structure of Canadian firms. Journal of Banking & Finance, v. 32, n. 11, p. 2423-2432, nov. 
2008. 

LA PORTA, R; LOPEZ-DE-SILANES, F; SHLEIFER, A. Corporate ownership around the 
world. Journal of Finance, v. 54, p. 471-517, 1999. 

LEASE, R.C.; McCONNELL, J.J.; MIKKELSON, W.H. The market value of differential 
voting rights in closely held corporations.The Journal of Business,v.57,n.4, p.443-467, 1984. 

LEONE, N.M.C.P.G. Sucessão na empresa familiar: preparando as mudanças para 
garantir sobrevivência no mercado globalizado. São Paulo: Atlas, 2005. 

MACEDO, M.A.S.; CORRAR, L.J. Análise do desempenho contábil-financeiro de 
seguradoras no Brasil no ano de 2007: um estudo apoiado em análise hierárquica (AHP). 
Revista Contabilidade Vista & Revista, v. 21, n. 3, p. 135-165, jul./set. 2010. 

MAURY, B. Family ownership and firm performance: empirical evidence from Western 
European corporations. Journal of Corporate Finance, v. 12, p. 321-341, 2006. 

McCONNELL, J.J.; SERVAES, H. Additional evidence on equity ownership and corporate 
value. Journal of Financial Economics, v. 27, n. 2, p. 595-612, out. 1990. 

MELO, M.C.O.L; OLIVEIRA, M.C.S.M; PAIVA, K.C.M. Produção científica brasileira 
sobre empresa familiar. Revista de Administração Mackenzie, v. 9. n. 6. p. 148-173, 
set./out. 2008. 

MILLER, D; BRETON-MILLER, I.L; LESTER, R.H.; CANNELLA JR. A.A. Are family 



 18 

firms really superior performers? Journal of Corporate Finance, v. 13, p. 829-858, 2007. 

MIRANDA, L.C.; MEIRA, J.M.; WANDERLEY, C.A.; SILVA, A.C.M. Indicadores de 
desempenho empresarial divulgados por empresas norte-americanas. Contabilidade Vista & 
Revista, v. 14, n. 2, p. 85-103, ago. 2003. 

MORCK, R.; SHLEIFER, A.; VISHNY, R.W. Management ownership and market valuation: 
an empirical analysis. Journal of Financial Economics, v. 20, p. 293-315, 1988. 

MÜLER, E.T.C.; BEUREN, I.M. Estrutura formal e práticas da controladoria em empresas 
familiares brasileiras. Gestão & Regionalidade, v. 26, n. 76, p. 105-120, jan./abr. 2010. 

MUÑOZ, V.L. Política de dividendos y conflicto en la empresa familiar: el protocolo. 
Revista de Empresa Familiar, v. 2, n. 1, p. 55-63, maio, 2012. 

OLSON, E.M.; SLATER, S.F. The balanced scorecard, competitive strategy, and 
performance. Business Horizons, v. 45, n. 3, p. 17-24, maio/jun. 2002. 

ORO, I.M.; BEUREN, I.M.; HEIN, N. Análise da eficiência de empresas familiares 
brasileiras. RAE-eletrônica. v. 8, n. 2, p. 1-27, jul./dez. 2009. 

PENG, M.W.; JIANG, Y. Institutions behind family ownership and control in large firms. 
Journal of Management Studies, v. 47, n. 2, mar. 2010. 

POUND, J. Proxy voting and the SEC: investor protection versus market efficiency. Journal 
of Financial Economics, v. 29, n. 2, p. 241-285, out. 1991. 

RICHARDSON, R.J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

SHLEIFER, A.; VISHNY, R.W. Shareholders and corporate  control. Journal of political 
economy. v. 94, n. 3, p. 461-488, jun. 1986. 

SHYU, J. Family ownership and firm performance: evidence from Taiwanese firms. 
International Journal of Managerial Finance, v. 7, n. 4, p. 397-411, 2011. 

SILVA, F.; MAJLUF, N. Does family ownership shape performance outcomes? Journal of 
Business Research, v. 61, p. 609–614, 2008. 

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2000. 


