
 

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

 

1 

 

A AUDITORIA E A TRANSPARÊNCIA COMO DIMENSÃO DA GOVERNANÇA 

CORPORATIVA E SUA RELAÇÃO COM O DESEMPENHO DAS EMPRESAS 

FAMILIARES 

 

Leandro Politelo 

Mestre em Ciências Contábeis pelo 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 

Universidade Regional de Blumenau (PPGCC/FURB) 

Professor da Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ 

Rua Nelson Catalan, 210D, apto. 204 – Bairro Efapi 

CEP 89.809-618 – Chapecó/SC – Brasil 

E-mail: politelo@unochapeco.edu.br 

Fone: (49) 3313-4070 

 

Paulo Roberto da Cunha 

Doutor em Ciências Contábeis e Administração pelo PPGCC/FURB 

Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 

Universidade Regional de Blumenau (PPGCC/FURB) 

Professor da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

Endereço: Rua Antônio da Veiga, 140 – Sala D 202 

Bairro Victor Konder – Caixa Postal 1507 

CEP 89012-900 – Blumenau/SC - Brasil 

E-mail: pauloccsa@furb.br 

Fone: (47) 3321-0565 

 

RESUMO 

A pesquisa objetiva verificar a relação entre a dimensão da auditoria e transparência 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. Foram 

calculados quatro rankings por meio do método multicritério Technique for Order Preference 

by Similarity (TOPSIS). O primeiro ranking para a auditoria e transparência e os outros três 

para as variáveis de desempenho. Um ranking com todas as variáveis de desempenho 

abordadas no estudo, o segundo apenas com as variáveis contábeis de desempenho contábil e 

o terceiro com as variáveis de desempenho de mercado. Os resultados indicam que a maiorias 

das empresas familiares analisadas são auditadas por empresas de auditoria big four. Os 

resultados indicam também que a presença de um comitê de auditoria é realidade da minoria 

das empresas familiares. Por fim, pode-se concluir que a auditoria e a transparência possuem 

relação positiva e significativa com o desempenho das empresas familiares, sendo esta relação 

mais significativa com o desempenho contábil destas empresas. 

 

Palavras-chave: Auditoria; Transparência; Desempenho; Empresa familiar; Governança 

Corporativa. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O contexto econômico e social no qual a teoria da agência foi desenvolvida era 

impulsionado pelo desenvolvimento do início do século XX no qual as corporações cresceram 

de tamanho, complexidade e houve maior necessidade de capital externo (BERLE; MEANS, 

1932). Adiciona-se a este contexto, o aumento do mercado de ações, a limitação da riqueza 
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gerencial (capital investido pelos proprietários das empresas) e a necessidade de uma gestão 

eficiente dos riscos da companhia (FAMA; JENSEN, 1983). 

Como os acionistas estão dispostos a assumir riscos, investindo seu capital em uma 

empresa, mas não possuem, necessariamente, tempo e interesse em gerenciar de forma ativa a 

empresa na qual seu capital está investido (BREALEY; MYERS, 2003) contratam um agente 

que, na figura de gestor, irá gerir o risco e controlar a empresa em nome do principal 

(acionista), que é o requerente residual, portador do risco e o proprietário da empresa (FAMA; 

JENSEN, 1983). A companhia passa, então, a ser caracterizada como um conjunto de 

contratos entre principais e agentes devido à separação entre a propriedade e o controle da 

empresa (JENSEN; MECKLING, 1976). 

Conforme Chitnomrath, Evans e Christopher (2011), esses gestores são contratados 

para atuar como agentes em nome dos proprietários e tomar decisões em seu lugar tendo 

como perspectiva atender aos objetivos organizacionais que maximizem o valor da empresa. 

Entretanto, Eisenhardt (1989) afirma que esses agentes tendem a atender seus interesses 

próprios que geralmente divergem daqueles dos proprietários e demais interessados, 

conduzindo a companhia a incorrer em problemas e consequentes custos de agência. 

Chitnomrath, Evans e Chirstopher (2011) apontam que as pesquisas que envolvem a 

teoria da agência, em geral, buscam identificar mecanismos eficientes para incentivar os 

gestores a servir aos interesses dos donos das empresas. Estes mecanismos compreendem, 

entre outros, a governança corporativa. Dentre os mecanismos de governança, destaca-se 

aqueles relacionados com a auditoria e a transparência. 

Conforme Srour (2005), a falta de transparência das companhias é apontada como uma 

das origens para o mau funcionamento do mercado de capitais e, por conseguinte, da 

economia. Kent, Routledge e Stewart (2010) argumentam que a transparência favorece a 

melhor perspectiva de desempenho de mercado. Para os autores, a transparência é observada, 

principalmente, nos elementos de auditoria. 

Diferentes pesquisas têm abordado o tema de auditoria dentro do escopo da 

governança corporativa como um elemento que contribui para o desempenho empresarial. Por 

exemplo, Lameira (2007), argumenta que a reputação da auditoria independente está 

relacionada com o desempenho da empresa visto que empresas de auditoria big four possuem 

maiores qualificações e maior capacidade de monitoramento dos executivos, proporcionando 

maior eficiência da gestão. 

Al Farooque et al. (2007) confirmam tal relação ao pesquisar o desempenho de 

empresas do Bangladesh. Collin et al. (2013), assim como Al Farooque et al. (2007) observam 

uma relação positiva entre a reputação da auditoria independente e o desempenho das 

empresas suecas. Pesquisas confirmam a relação entre diferentes características da auditoria e 

o desempenho das empresas. Ao elaborar um índice de governança corporativa no qual se 

incluíam variáveis relacionadas ao comitê de auditoria e a auditoria independente, Klapper e 

Love (2004) e Cheung et al. (2011) verificaram uma correlação forte e significativa entre uma 

melhor governança e o desempenho de empresas. 

Diante do escopo apresenta-se o problema de pesquisa contemplado neste estudo: 

Qual a relação da auditoria e transparência como dimensão da governança corporativa com o 

desempenho das empresas familiares listadas na BM&FBovespa? O objetivo do estudo 

consiste em verificar a relação entre a dimensão da auditoria e transparência 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). 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 
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empresas familiares em relação a governança corporativa destas empresas. 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. TEORIA DA AGÊNCIA E GOVERNANÇA CORPORATIVA 

A separação entre propriedade e controle das organizações culminou no surgimento de 

uma relação ambígua entre agente e principal (ALMEIDA et al., 2010). Tal relação é o objeto 

de estudo da teoria da agência (EISENHARDT, 1989), que teve como uns de seus precursores 

os pesquisadores Jensen e Meckling com a publicação de sua pesquisa em 1976. 

Entretanto, a discussão inicial acerca dos problemas de agência é creditada a Berle e 

Means (1932). Conforme os autores, os problemas de agência são devidos principalmente à 

separação entre as finanças e a gestão da empresa, ou seja, quando os investidores, entendidos 

como os financiadores da empresa, não são os mesmos que gerem os recursos dentro da 

companhia. 

O reconhecimento da existência de conflitos nas organizações é documentado já em 

1776, com Adam Smith, mas sua importância se deu com a expansão do capitalismo no final 

de 1800 e início de 1900, que levou a separação generalizada da propriedade e as funções de 

controle da empresa (NICHOLSON; KIEL, 2007), que passou a ser observada por Berle e 

Means (1932). 

A relação de agência é definida por Jensen e Meckling (1976) como um contrato no 

qual uma ou mais pessoas denominadas principal, contrata outra pessoa para desempenhar 

uma tarefa em seu lugar – o agente. Este contrato compreende a delegação de autoridade de 

decisão ao agente. A adoção da lógica da agência aumentou durante a década de 1980, quando 

as empresas passaram a substituir a lógica corporativa do capitalismo gerencial, com a figura 

do acionista como gestor pela percepção dos gestores como agentes dos acionistas (ZAJAC; 

WESTPHAL, 2004). 

Jensen e Meckling (1976) argumentam que os custos de agência são parte inevitável 

da relação propriedade/gestão. Daily, Dalton e Cannella Junior (2003) apresentam argumentos 

a partir do modelo econômico do homem que vão ao encontro dos de Jensen e Meckling 

(1976). O modelo econômico do homem pressupõe que os seres humanos são egoisticamente 

motivados e se comportam de forma oportunista, buscando sempre situações vantajosas para 

si. 

O problema de agência origina-se, então, na separação entre a propriedade e o 

controle, que é o momento no qual se assume a divergência nos objetivos das partes – agente 

e principal (DONALDSON, 1990). A separação de controle e propriedade, aliada a 

divergência de objetivos favorece a assimetria informacional na relação contratual 

(EISENHARDT, 1989) e o comportamento oportunista que é uma tendência do ser humano 

(DAILY; DALTON; CANNELLA JUNIOR, 2003), que geram os problemas de agência. 

Vendo o contrato de agência como um contrato imperfeito, Prendergast (1999) destaca 

que há o favorecimento à assimetria da informação que leva a um estímulo inerente de perigo 

moral (PERROW, 1986) em que o principal não perceberá se o agente agiu de acordo com o 

seu interesse ou não (SHAPIRO, 2005). Portanto, é provável que o agente tangencie os 

interesses do principal estipulados em contrato e realize ações que não são do interesse do 

principal (EISENHARDT, 1989). 

Em relação ao conflito de interesses, Jensen e Meckling (1976) apontam que o 

principal pode limitar e supervisionar as divergências de interesse entre ele o agente, 

incorrendo, desta forma, em custos, denominados pelos autores, de custo de agência. 

Zimmerman (2001) aponta a alocação de custos e a auditoria como mecanismos contábeis de 
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limitação e supervisionamento que podem incentivar a convergência de objetivos do agente 

aos do principal. 

A importância da governança corporativa é destacada neste aspecto da teoria da 

agência visto que, conforme Okimura (2003), na ausência de problemas de agência a estrutura 

de governança corporativa seria desnecessária para resolução de desacordos e conflitos entre 

agente e principal, já que isso não existiria. 

Apesar da importância dada à governança corporativa, Silva e Andrade (2008) 

advertem que o conflito não é um evento que ocorre num determinado momento e desaparece, 

mas um processo, e que pode ser reduzido, mas nunca extinto. Isso posto, conflitos sempre 

existirão, assim, a governança corporativa, pode ser vista como instrumento que reduz os 

efeitos destes conflitos, mas não os elimina. 

Diante da finalidade da governança corporativa, Hart (1995) aponta duas condições 

básicas para que os mecanismos de governança corporativa possam ser aplicados: 1) a 

existência de problemas de agência envolvendo membros da organização (nos diferentes 

níveis) e; 2) presença de contratos incompletos entre agente e principal. 

Para ser eficaz, um mecanismo de governança corporativa deve reduzir o 

distanciamento entre os interesses do gestor e dos investidores e ter um impacto significativo 

e positivo sobre o desempenho das empresas (DENIS, 2001). Conforme Love (2011), a má 

governança leva a altos custos de agência e o gestor tende a tangenciar os objetivos 

organizacionais e incorrer em excesso de consumo. 

Para Fazlzadeh, Hendi e Mahboubi (2011), os princípios de governança corporativa 

são a base sobre a qual a confiança dos investidores e credores é construída. Os autores 

afirmam que a governança corporativa é geralmente associada com a existência de problema 

de agência e sua “raiz” pode ser verificada na separação entre propriedade e controle da 

empresa. Existe grande variedade de estruturas de governança corporativa diferentes em todo 

o mundo e pesquisas mostram que há uma abundância de tais estruturas (FAZLZADEH; 

HENDI; MAHBOUBI, 2011). 

Em complemento, Love (2011) argumenta que a governança corporativa visa garantir 

que os investidores receberão seu dinheiro de volta e, uma melhor governança corporativa 

implica que os recursos dos investidores são utilizados em meios mais produtivos e, 

consequentemente, geram riqueza. Uma melhor governança pode resultar em ganhos de 

eficiência e maior produção ou valor adicionado pela empresa, além disso, a governança 

corporativa pode afetar a redistribuição de rendas entre acionistas e gestores, assim como 

entre acionistas majoritários e minoritários (LOVE, 2011). 

Apesar da coerente necessidade de aplicação de mecanismos de governança 

corporativa e suas visíveis vantagens, é comum se observar empresas, ainda que dentro de um 

mesmo contexto, com diferentes qualidades de governança corporativa (KLAPPER; LOVE, 

2004; SILVEIRA; BARROS, 2008). Segundo Himmelberg, Hubbard e Palia (1999) empresas 

de um mesmo país podem apresentar diferentes níveis de proteção aos investidores em virtude 

de suas especificidades e diferenças nos interesses pela governança corporativa. Nesta 

perspectiva, a governança corporativa tem sido um tema de grande debate na pesquisa 

acadêmica (LEE, 2008). 

 

3. AUDITORIA E TRANSPARÊNCIA 

A transparência tornou-se uma espécie de sinônimo ou proxy para a boa governança 

(ROSSOUW, 2005; CASAMENT, 2008). Bushman, Piotroski e Smith (2004) definem 

transparência como a disponibilidade de informações específicas da empresa para 

stakeholders internos e externos, seja de forma voluntária ou obrigatória. A transparência trata 

da disponibilidade de informações para todos os “atores” da empresa, sejam diretores ou 

agentes (HEBB, 2006). 
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Prat (2005) argumenta que as violações ao princípio de transparência são tão comuns 

que doutrinadores defendem que o segredo é a regra e não a exceção na relação entre 

principal e agente, ou entre acionista e administrador. Prat (2005) afirma que quando surgiram 

os questionamentos sobre a disponibilidade de informações corporativas, as pesquisas 

começaram a partir da premissa de que as empresas, como os indivíduos, têm o direito de 

manter em sigilo todas as informações. 

Prat (2005) afirma ainda que o princípio de sigilo da informação é tão profundamente 

enraizado em nossa visão de mundo que não é de todo incomum ouvir discussões sérias de 

que uma empresa tem “seu direito à privacidade”. A concepção dos gestores é a de que 

revelar dados financeiros pode prejudicar a empresa visto que suas ações podem ser imitadas 

ou previstas pelos seus concorrentes (AUGUSTINE, 2012). 

A disponibilidade de informações é vista como um fator determinante da eficiência 

das decisões de alocação de recursos (BUSHMAN; PIOTROSKY; SMITH, 2004). Esta 

questão é destacada em Hebb (2006) que argumenta que os fundos de pensão têm 

desenvolvido medidas que aumentem a transparência das empresas nas quais investem seus 

recursos. Para Hebb (2006) os fundos de pensão usam a transparência para garantir que o 

atendimento aos interesses dos acionistas é o principal objetivo da empresa. 

Para Augustine (2012) a transparência não só alinha os interesses de gestores e 

proprietários, mas também levanta questões do comportamento das empresas que permitem 

que outras partes interessadas participem da corporação de forma mais ampla. Como exemplo 

Augustine (2012) cita o caso do Citibank que tem exigido maior transparência das empresas 

com as quais mantém contratos transacionais. Para o autor esta exigência pelo Citibank é 

coerente visto que, como investidores, eles querem garantir que seus interesses são atendidos. 

A transparência da organização tem uma dimensão exógena no que tange ao 

atendimento de obrigações legais de divulgação de informações (AUGUSTINE, 2012). Para 

Augustine (2012) essas exigências legais criam algum grau de transparência para os 

stakeholders, mas a maior parte desta informação proporciona apenas uma indicação limitada 

da qualidade da prática de governança corporativa da empresa. Além disso, as medidas legais 

não são perfeitas no sentido de incentivar as organizações a assumirem uma postura 

responsável de transparência. Assim, entende-se que as companhias que buscam melhores 

práticas de transparência tendem a serem mais bem vistas pelo mercado e, assim, serem mais 

valorizadas. 

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

ScienceDirect, Scopus e Spell, com temas relacionados a governança corporativa, auditoria e 

transparência e desempenho, que resultou em 224 artigos. Identificaram-se cinco mecanismos 

de governança corporativa relacionados a auditoria e transparência 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. 
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Tabela 1 – Mecanismos de governança corporativa relacionados a auditoria e transparência e sua 

frequência de utilização em pesquisas 

Mecanismos de 

governança corporativa 

Frequência nas 

pesquisas 

Autores 

Comitê de auditoria 9,63% 
Klapper e Love (2004); Cheung et al. (2011); Love (2011); 

Iatridis (2013). 

Tamanho do comitê de 

auditoria 
9,63% 

Klapper e Love (2004); Cheung et al. (2011); Love (2011). 

Auditoria independente 

big four 
8,89% 

All Farooque et al. (2007); Azim (2012); Collin et al. (2013); 

Iatridis (2013). 

Independência do comitê 

de auditoria 
5,93% 

Cheung et al. (2011); Azim (2012); Iatridis (2013). 

Relatório financeiro 

divulgado no prazo legal 
5,93% 

Klapper e Love (2004); Haat, Rahman e Mahenthiran (2008); 

Almeida et al. (2010); Love (2011). 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme se observa na Tabela 1, os mecanismos mais utilizados pela literatura são a 

presença e o tamanho do comitê de auditoria. Também se observa que a auditoria 

independente é entendida mecanismo recorrente nos estudos sobre governança corporativa.  

Os resultados da Tabela 1 indicam ainda, com menor frequência, a independência do comitê 

de auditoria e a divulgação dos relatórios financeiros no prazo legal. Destaca-se que outros 

mecanismos de governança corporativa relacionados a auditoria e transparência foram 

identificados no levantamento efetuado na literatura, entretanto, os cinco mecanismos da 

Tabela 1 apresentam-se de forma mais recorrente, e que são apresentados nos tópicos 

seguintes.  

 

3.1 Comitê de auditoria 

Os comitês de auditoria desempenham um papel fundamental de monitoramento para 

garantir a integridade dos processos de elaboração dos relatórios financeiros da empresa 

(CHRISTENSEN; KENT; STEWART, 2010). O Conselho de Administração, em geral, 

delega a elaboração dos relatórios financeiros e as responsabilidades de auditoria ao comitê de 

auditoria, assim, este comitê é o mecanismo mais provável de proporcionar maior proteção 

aos acionistas quanto à manutenção da qualidade das demonstrações financeiras de uma 

empresa, além de assegurar que a entidade está em conformidade com as divulgações 

obrigatórias (CHRISTENSEN; KENT; STEWART, 2010). 

Azim (2012), a partir de uma revisão da literatura sobre comitês de auditoria, afirma 

que as pesquisas indicam que a presença de um comitê de auditoria que se reúne 

periodicamente pode reduzir a incidência de problemas nos relatórios financeiros, entretanto, 

Azim (2012) destaca que o comitê de auditoria precisa ser composto por membros capazes 

para exercer tal função a fim de garantir a eficiência de suas atividades. 

 

3.2 Tamanho do comitê de auditoria 

Christensen, Kent e Stewart (2010) e Azim (2012) fornecem argumentos quanto à 

importância da existência de um comitê de auditoria da empresa. Hsu e Petchsakulwong 

(2010) complementam esta questão confirmando que um tamanho maior do comitê de 

auditoria fornece um controle mais rigoroso (HSU; PETCHSAKULWONG, 2010). 

Kyereboah-Coleman (2008) confirma em sua pesquisa que o tamanho do comitê de auditoria 

tem uma influência positiva no desempenho das empresas. 

Klein (2002) e Kent, Routledge e Stewart (2010) argumentam que o tamanho do 

comitê de auditoria inclui os principais mecanismos de governança corporativa associados a 

menores gerenciamentos de resultado e impacta positivamente na transparência da 

organização. A contribuição para uma melhor transparência da empresa apoia o argumento de 
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que o tamanho do comitê de auditoria pode contribuir positivamente para o desempenho da 

empresa. 

 

3.3 Auditoria independente big four 

No que concerne os aspectos de auditoria independente, a reputação da empresa de 

auditoria é a que recebe maior destaque pela literatura. Conforme Lameira (2007) as empresas 

de auditoria independente denominadas big four possuem maior qualificação e capacidade de 

monitoramento e que esta maior capacidade de monitoramento pode contribuir com o 

aumento do desempenho da empresa. 

Cheung et al. (2011) argumentam que a reputação da auditoria externa como big four 

configura-se como uma característica de boa governança. Em sua pesquisa Cheung et al. 

(2011), relacionam a qualidade da governança corporativa com o desempenho de mercado das 

companhias de Hong Kong e identificam uma relação positiva entre as melhores práticas de 

governança corporativa e o valor de mercado das companhias. 

Os resultados da pesquisa de Al Farooque et al. (2007) também apontam para um 

efeito positivo da reputação da auditoria independente (Big four) com o desempenho das 

empresas. Com base nos resultados, Al Farooque et al. (2007) concluem que a qualidade de 

auditoria compreende um dos mecanismos que visa proteger os interesses dos acionistas 

externos, motivo pelo qual está positivamente relacionado ao desempenho das companhias. 

Collin et al. (2013) afirmam que se pode assumir a influência positiva da auditoria big 

four no desempenho da companhia. Para fundamentar seu posicionamento, os autores 

argumentam que uma empresa de auditoria big four impõe pressão sobre a organização para 

implementação de melhores rotinas e sistemas de informação para apoio da gestão. Assim, a 

presença de uma big four como empresa de auditoria aumenta o desempenho da empresa 

(COLLIN et al. 2013). 

 

3.4 Independência do comitê de auditoria 

A independência do comitê de auditoria reduz a probabilidade de ganhos da gestão 

melhorando assim a transparência. (REDDY; LOCKE; SCRIMGEOUR, 2010). Azim (2012) 

indica que a independência do comitê de auditoria contribui com a sua eficácia. Para o autor, 

altos níveis de independência e competência são necessários para uma auditoria de alta 

qualidade. 

Azim (2012) destaca ainda que o tema da dependência do comitê de auditoria tem sido 

debatido entre investidores, profissionais e pesquisadores devido seus impactos conflitantes 

sobre a qualidade de uma auditoria. Kajola (2008) discorre que a independência do comitê de 

auditoria contribui para um menor gerenciamento de resultados contribuindo, assim, para uma 

melhor transparência da companhia. 

 

3.5 Relatório financeiro divulgado em tempo hábil 

Quanto à transparência da empresa, Haat, Rahman e Mahenthiran (2008) 

compreendem que as empresas que divulgam seus demonstrativos financeiros dentro do prazo 

legal bem como divulgam um maior número de informações voluntárias podem obter 

inúmeros benefícios, incluindo uma melhor administração, maior credibilidade da gestão, 

maior interesse de investidores de longo prazo, melhor concepção de analistas, melhoria do 

acesso ao capital e menor custo de capital. 

Para Haat, Rahman e Mahenthiran (2008) a transparência da companhia no que tange 

a divulgação tempestiva de suas informações pode ter implicações no desempenho da 

empresa, assim, entendem que as empresas com um maior nível de divulgação e maior 

rapidez na divulgação possuem melhor desempenho do mercado (HAAT; RAHMAN; 

MAHENTHIRAN, 2008). 
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4.MÉTODO E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Para verificar a relação entre da dimensão da auditoria e transparência 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. 

 

4.1 População e amostra 

A população do estudo compreendeu as companhias abertas listadas na 

BM&FBovespa que apresentaram característica de empresa familiar nos anos de 2010 a 2012, 

exceto as classificadas no setor econômico “Financeiro e Outros”. Para classificação das 

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

literatura que trata do tema. A primeira relacionada 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 consistiu 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. 

 

4.2 Procedimentos de coleta e análise dos dados 

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

Pearson entre dois rankings, um para a auditoria e transparência e o segundo com as variáveis 

de desempenho. Todas as variáveis utilizadas foram selecionadas conforme relevância dada às 

varáveis nas pesquisas sobre auditoria e transparência como dimensão da governança 

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

pesquisa para a auditoria e transparência e para o desempenho das empresas familiares são 

dispostas no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Variáveis utilizadas no estudo 

Classificação Variável Mensuração 

Auditoria e 

transparência 

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

de auditoria e 0 caso não possua. 

Tamanho do comitê de auditoria Número de membros do comitê de auditoria. 

Independência do comitê de auditoria 

 

Auditoria independente big four 
Dummy. Atribui-se 1 a empresa auditada por 

empresa de auditoria independente big four. 

Relatório financeiro divulgado em 

tempo hábil 

Dummy. Atribui-se 1 a empresa cujas 

demonstrações foram divulgadas dentro do prazo 

estipulado pela legislação 

 

 

 

 

 

 

Desempenho 

Retorno sobre o ativo (ROA) 
 

Retorno sobre o patrimônio líquido 

(ROE)  
Rentabilidades sobre as vendas 

(ROS)  

Endividamento (End) 

 

Retorno dos dividendos (RD) 
 

Market to book (MB) 
 

Q de Tobin (Q) 
 

Fonte: Elaboração própria. 

Para coleta dos dados, os mecanismos “Comitê de auditoria”, “Tamanho do comitê de 

auditoria” foram obtidos no item 12.7 do formulário de referência das empresas. O 

mecanismo “Independência do comitê de auditoria” foi obtido no item 12.6/8 do referido 

formulário, já o mecanismo “Auditoria independente big four” foi coletado no item 2.1/2. O 

mecanismo “Relatório financeiro divulgado em tempo hábil” foi coletado no sítio da 

BM&FBovespa, mas informações financeiras das empresas componentes da amostra. 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 de auditoria e transparência foram elaborados por meio 

da Technique for Order Preference by Similarity (TOPSIS). 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 da auditoria e transparência 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 
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com as variáveis de mercado por meio do TOPSIS e estes, correlacionados com o ranking de 

auditoria e transparência a partir da correlação de Pearson. 

 

4.3 Technique for Order Preference by Similarity (TOPSIS) 

O modelo de análise multicritério TOPSIS, acrônimo de Technique for Order 

Preference by Similarity to Ideal Solution foi desenvolvido por Hwang e Yoon em 1981 

(ERTUGRUL; NARAKASOGLU, 2009; WU; TZENG; CHEN, 2009; BULGURCU, 2012). 

O modelo baseia-se no conceito de que as melhores alternativas/escolhas devem ser a 

distância mais curta entre a solução ideal positiva, e a mais distante a da solução negativa 

ideal (WU; TZENG; CHEN, 2009), assim, o método TOPSIS considera a distância entre 

ambos os lados para classificação dos elementos (BULGURCU, 2012). 

A solução ideal é uma solução positiva que maximiza o critério de benefícios e 

minimiza os critérios de custo, ao passo que a solução ideal negativa maximiza os critérios de 

custo e minimiza os critérios de benefícios (ERTUGRUL; NARAKASOGLU, 2009). Em 

resumo, a solução ideal positiva é constituída por todos os melhores valores possíveis, 

enquanto que a solução ideal negativa consiste de todos os piores valores atingíveis 

(ERTUGRUL; NARAKASOGLU, 2009). Assim, a melhor alternativa não só deve ser a 

distância mais curta a partir da solução ideal positiva, mas também deve ser a maior distância 

a partir da solução ideal negativa (WU; TZENG; CHEN, 2009). 

O processo do TOPSIS inicia com uma matriz de dados original utilizando critérios de 

valor para cada alternativa. O TOPSIS transforma esta matriz original em uma matriz 

normalizada (BULGURCU, 2012) e é composto pelas etapas descritas a seguir. O modelo 

inicia com uma matriz de decisão composta por alternativas e critérios. 

 

A técnica possui ainda três passos: O primeiro é o cálculo das soluções ideais positivas 

A+ (benefícios) e das soluções ideais negativas A- (custos), da seguinte forma: 

 e ,  

Em que: 

  

, 

 

Em que: J1 e J2 representam respectivamente o critério de benefício e custo. 

O segundo passo consiste no cálculo das distâncias euclidianas. O cálculo das 

distâncias euclidianas entre os benefícios é feito na forma: 

, com i=1,...,m e , com 

i=1,...,m.  

No caso em estudo, os pesos foram usados com valores de . 

O terceiro passo é o cálculo da proximidade relativa obtido pela seguinte equação: 
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Após estes passos o ranking é elaborado de modo que aquela empresa mais próxima à 

solução ideal recebe a primeira colocação no ranking e assim sucessivamente. 

 

5. 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 a 

auditoria e transparência. 

Tabela 2 – Estatística descritiva dos mecanismos de governança corporativa relacionados a auditoria e 

transparência das empresas familiares listadas na BM&FBovespa no período entre 2010 a 2012 

Mecanismos de 

Governança corporativa Ano Máximo Mínimo Média Mediana Desvio Padrão 

Comitê de auditoria 

2010 1 0 0,2051 0 0,4064 

2011 1 0 0,2051 0 0,4064 

2012 1 0 0,2051 0 0,4064 

Tamanho do comitê de 

auditoria 

2010 6 0 0,7179 0 1,5024 

2011 5 0 0,7179 0 1,4674 

2012 6 0 0,7051 0 1,4955 

Independência do comitê 

de auditoria (%) 

2010 100,00% 0,00% 11,43% 0,00% 0,2641 

2011 100,00% 0,00% 13,44% 0,00% 0,2805 

2012 100,00% 0,00% 14,15% 0,00% 0,2990 

Auditoria independente 

big four 

2010 1 0 0,6282 1 0,4864 

2011 1 0 0,7179 1 0,4529 

2012 1 0 0,7051 1 0,4589 

Relatório financeiro 

divulgado em tempo hábil 

2010 1 0 0,9615 1 0,1936 

2011 1 1 1,0000 1 0,0000 

2012 1 0 0,9615 1 0,1936 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme a Tabela 2, em sua maioria, as empresas analisadas não adotam como 

prática de governança corporativa a implantação de comitê auditoria. O comitê de auditoria é 

um importante mecanismo de governança na relação da empresa com seu investidor pois 

contribui com uma maior credibilidade a transparência da companhia (CHRISTENSEN; 

KENT; STEWART, 2010). 

Para as empresas que possuem comitê de auditoria, há aquelas que o comitê é 

composto exclusivamente por membros independentes, o que é positivo para as companhias 

tendo em vista que a independência do comitê de auditoria contribui para um menor 

gerenciamento de resultados contribuindo, assim, para uma melhor transparência da 

companhia (KAJOLA, 2008). Neste aspecto, a transparência permite um maior alinhamento 

de interesses de gestores e proprietários contribuindo com a melhora do desempenho da 

companhia (AUGUSTINE, 2012). 

Como aspecto positivo verifica-se, a partir da Tabela 2, que a maioria das empresas 

pesquisas são auditadas por empresas big four e, deste modo, sofrem maior monitoramento 

quanto as práticas contábeis (LAMEIRA, 2007). Destaca-se também conforme Collin et al. 

(2013) uma propensão à implementação de melhores rotinas e sistemas de informação para 

apoio da gestão. 
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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 no período entre 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 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. 

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 no período entre 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. 
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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 de auditoria e transparência 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 a auditoria e 

transparência entre o período de 2010 a 2012 

Empresas 2010 2011 2012 

Anhanguera Educacional Participações S.A 4º 11º 5º 

Duratex S.A. 8º 14º 13º 

Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. 10º 15º 14º 

Energisa S.A. 1º 5º 3º 

Fibria Celulose S.A. 4º 5º 5º 

Gol Linhas Aéreas 4º 5º 11º 

Iochpe Maxion S.A. 10º 5º 5º 

Itautec S.A. – Grupo Itautec 15º 5º 15º 

JBS S.A 13º 3º 5º 

Kroton Educacional S.A. 9º 13º 12º 

Localiza Rent a Car S.A. 10º 5º 5º 

M.Dias Branco S.A. Ind. Com. de Alimentos 4º 2º 2º 

Marcopolo S.A. 1º 1º 1º 

Multiplus S.A. 16º 11º 5º 

Rodobens Negócios Imobiliários S.A. 1º 3º 3º 

Fonte: Dados da pesquisa. 

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

apresentaram oscilação significativa de posições nos anos analisados. Dentre as empresas 

listadas na Tabela 5, destaque-se a empresa Marcopolo S.A. que nos três anos analisados 

obteve a primeira colocação nos rankings. Destaca-se também a empresa Multiplus S.A. que 

passou da 16ª posição em 2010 para a 5ª posição em 2012. A melhora na colocação da 

empresa se deu pela formação de um comitê de auditoria com presença de membros 

independentes. Conforme a Tabela 5, a empresa JBS S.A. passou da posição 13 em 2010 para 

a 5ª posição em 2012. A melhora de seu posicionamento se deu pela contratação de uma 

empresa de auditoria independente big four no ano de 2011, contribuindo para melhorar seu 

posicionamento no ranking. 

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

características distintas quanto a sua auditoria e transparência, apesar de manterem suas 

características de forma similar nos três anos analisados. Realizou-se a correlação de Pearson 

entre o ranking da auditoria e transparência com o desempenho das empresas para verificar se 

o comportamento destes rankings está correlacionado, cujo resultados são apresentados na 

Tabela 6. 
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Tabela 6 – Correlação de Pearson para os rankings da dimensão de auditoria e transparência e de 

desempenho das empresas familiares da BM&FBovespa – 2010 a 2012 

 

Anos Desempenho Desempenho contábil Desempenho de mercado 

Auditoria e 

transparência 

2010 0,334** 0,303** 0,046 

2011 0,269* 0,238* 0,020 

2012 0,451** 0,235* 0,391** 

Período 

(2010 a 2012) 0,378** 0,300** 0,094 

* Significante ao nível de 5% 

** Significante ao nível de 1% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A correlação de Pearson exposta na Tabela 6 indica que os mecanismos de 

governança relacionados a auditoria e transparência possuem uma relação positiva e 

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

significativa para o desempenho contábil. Para o desempenho de mercado a relação mostrou-

se positiva, entretanto, significativa apenas no ano de 2012. 

A Transparência é vista como um fator da eficiência das decisões de alocação de 

recursos e que dão maior confiabilidade aos investidores, além de contribuir para um maior 

monitoramento da gestão (BUSHMAN; PIOTROSKY; SMITH, 2004; AUGUSTINE, 2012). 

Quanto à auditoria, Christensen, Kent e Stewart (2010) destacam a importância do comitê de 

auditoria para monitoramento e garantia da integridade dos relatórios financeiros. Ainda, 

auditoria por uma big four apresenta maior capacidade de monitoramento da gestão 

(LAMEIRA, 2007). 

Os resultados apresentados na Tabela 6 demonstram que este monitoramento 

proporcionado pelos mecanismos de governança corporativa relacionados à auditoria e 

transparência está associado com um maior desempenho das empresas familiares, atendendo 

aos interesses familiares. 

 

6.CONCLUSÃO 

Este estudo verificou a relação entre a auditoria e a transparência com 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. 

Aplicou-se o modelo matemático de análise multicritério TOPSIS para elaboração dos 

rankings de desempenho e de auditoria e transparência, e em seguida aplicou-se 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 a auditoria e transparência. 

Os resultados da pesquisa indicaram que a maioria das empresas analisadas são 

auditadas por empresas de auditoria independente big four. Por outro lado, a minoria delas 

possuem comitê de auditoria. Para as empresas que possuem comitê de auditoria, a maioria 

deles são compostos por membros independentes. 

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, os 

resultados obtidos a partir da correlação de Pearson permitem concluir que a auditoria e 

transparência, 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 presença de 
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mecanismos de governança corporativa relacionados a auditoria e transparência, o 

desempenho produzido a partir das decisões da gestão é, de igual modo, maior que naquelas 

empresas com menor adoção destes mecanismos 

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 sinaliza 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 da auditoria e transparência 

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

análise longitudinal dos dados, com a finalidade de ampliação da compreensão da auditoria e 

transparência em 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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