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RESUMO 

As empresas familiares desempenham um importante papel na economia mundial. Para tanto, 

a estrutura de capital e o desempenho econômico destas organizações são fatores que precisam 

ser analisados para um entendimento mais efetivo acerca de seus determinantes. Neste contexto, 

a estrutura de capital pode ser avaliada diante da teoria de trade-off ou pela teoria de pecking 

order, sendo o propósito desta pesquisa observar qual é a teoria usual para os modelos de 

organizações familiares. Diante do exposto, o estudo tem como objetivo identificar a influência 

da estrutura de capital no desempenho econômico das empresas familiares do Brasil e de 

Portugal. A metodologia utilizada para desenvolvimento do estudo é descritiva, análise 

documental com abordagem quantitativa dos dados. A amostra da pesquisa é composta de 73 

empresas familiares do Brasil e 18 empresa familiares de Portugal. Os dados foram analisados 

com o uso da análise em painel para o período de 2009 a 2013. Os resultados apontam que as 

empresas familiares brasileiras e portuguesas possuem vieses tanto da teoria trade-off como da 

pecking order, porém, no Brasil é mais evidente a teoria trade off, em que o maior 

endividamento com terceiros proporciona melhor desempenho econômico e, em Portugal, 

evidências apontam majoritariamente para a teoria de pecking order, em que o uso do capital 

próprio proporciona melhor desempenho econômico.    

 

Palavras-Chaves: Estrutura de Capital; Trade-off; Peking Order; Desempenho Econômico; 

Empresas Familiares. 

 

Área temática do evento: Mercados Financeiro, de Crédito e de Capitais (MFC). 

 

1 INTRODUÇÃO 

As empresas familiares desempenham um importante papel desde as civilizações 

antigas, bem como tiveram um papel significativo para o desenvolvimento das nações. Elas 

foram responsáveis pelo processo de desenvolvimento econômico na época da industrialização, 

como evidenciado pelas pioneiras atividades econômicas dos Vanderbilts, Rockefellers, Astors, 

Carnegies e Fords nos Estados Unidos; os Rothchilds, Zegnas e Hienekens na Europa e os 

grupos de Li Ka-Shing e Formosa na Ásia (BIRD et al., 2002). 
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Para Lee (2006), as empresas familiares representam a forma mais comum de 

organização dos negócios no mundo e, em grande parte iniciam suas atividades por intermédio 

de familias. Lank (2001) relata que as empresas familiares são propulsoras do bem-estar social 

e econômico no mundo capitalista, fato corroborado por Andrade, Rezende e Rezende (2003), 

destacando que estas empresas são responsáveis por gerar grande volume de empregos e 

sustentar a economia de vários países. 

Em relação aos números econômicos, as empresas familiares são representativas em 

nível mundial. Aranguren, Cayo e Lecca (2006) e Arrègle et al. (2007) comentam que as 

empresas familiares são responsáveis por cerca de 40% a 60% do PIB Mundial. Diante da 

magnitude e representatividade das empresas familiares, os estudos que abordam seus diversos 

aspectos, neste caso, a estrutura de capital e o desempenho econômico, tornam-se essenciais 

para compreensão sobre seu funcionamento econômico. Para Lara e Mesquita (2008) a escolha 

da estrutura de capital de uma empresa constitui-se em uma difícil tarefa, que envolve diversos 

fatores, entre eles a rentabilidade e o modelo de organização. 

Na área de finanças, a captação de recursos e sua composição, são identificados como 

fatores da estrutura de capital. A relevância do tema surgiu a partir dos estudos seminais de 

Modigliani e Miller em 1958 e 1963. Na evolução histórica sobre o tema, os estudos 

proporcionaram duas teorias essenciais, a trade-off e a pecking order, que tiveram como 

idealizadores Modigliani e Miller (1958; 1963) e Myers e Majluf (1984), respectivamente.  

Em suma, a teoria trade-off de Modigliani e Miller (1958; 1963) identificou que na 

medida que é aumentado o endividamento de uma empresa, consequentemente, eleva-se o 

benefício fiscal e logo, tem-se a maximização do valor da empresa através da estrutura ideal de 

capital. A teoria pecking order de Myers e Majluf (1984), por sua vez, relata a existência de 

uma hierarquia/preferência em relação às fontes de recursos, em que a empresa deve priorizar 

inicialmente o financiamento de investimentos com recursos próprios, não havendo um patamar 

de endividamento ideal a ser vislumbrado. 

De acordo com o exposto, a estrutura de capital é fator preponderante para a manutenção 

organizacional, sendo que, neste aspecto, o desempenho econômico pode estar interrelacionado 

com os fatores determinantes da estrutura de capital. Assim, no que tange o desempenho 

econômico, Carvalho, Santos e Regô (2010) relatam que tais indicadores têm a finalidade de 

mostrar se a implementação e a execução dos objetivos traçados no planejamento da empresa 

estão contribuindo para a melhoria dos resultados. 

Diversos estudos abordaram a inter-relação da estrutura de capital e o desempenho 

econômico. A maioria dos trabalhos tratam sobre a influência do desempenho econômico na 

estrutura de capital (NAKAMURA, 1992; GOMES; LEAL, 2001; FORTE, 2007; CORREA; 

BASSO; NAKAMURA, 2013). Por outro lado, estudos buscaram compreender a relação 

inversa, que consiste em identificar a influência da estrutura de capital no desempenho 

econômico das organizações (LARA; MESQUITA, 2008; SILVA; PEREIRA; ARAÚJO, 

2014). Quanto a estes, foco de nosso estudo, Lara e Mesquita (2008) encontram correlação 

positiva entre o endividamento de curto prazo e o retorno sobre o patrimônio líquido, e 

correlação inversa do endividamento de longo prazo com o retorno sobre o patrimônio líquido. 

Silva, Pereira e Araújo (2014) sugerem que a estrutura de capital influencia no desempenho, 

medido pelo retorno sobre o ativo. 

Diante deste contexto, tem-se a seguinte questão de pesquisa: Qual a influência da 

estrutura de capital no desempenho econômico das empresas familiares do Brasil e de Portugal? 

Para responder a questão de pesquisa, o estudo tem o objetivo de identificar a influência da 

estrutura de capital no desempenho econômico das empresas familiares do Brasil e de Portugal.  

O estudo justifica-se pela relevância das investigações sobre o assunto, uma vez que, 

conforme Brito, Corrar e Batistela (2007), o tema envolvendo a estrutura de capital é 

controverso na teoria de finanças. Em uma análise de parâmetro semelhante e mais atual, 
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Correa, Basso e Nakamura (2013) relatam que trabalhos sobre a estrutura de capital são 

considerados importantes para a área de finanças. Com isso, o incremento da relação da 

estrutura de capital sobre o desempenho econômico, bem como o uso de variáveis adicionais 

tende a oferecer robustez ao estudo em questão.  

Quanto aos países, destaca-se a relevância que as empresas familiares possuem nas 

economias do Brasil e de Portugal. Neste contexto, Attuch (2007) relata que no Brasil as 

empresas familiares são responsáveis por uma fatia superior a 60% do PIB do país e, 

complementarmente, Ribeiro e Soares (2013) destacam que as empresas familiares representam 

a maioria das organizações brasileiras, gerando milhares de empregos.  

Em Portugal, Correa (2013) salienta que as empresas familiares tem enorme peso na 

economia, representando 70% a 80% das organizações. Estas contribuem para a criação de 60% 

dos empregos e representam 50% do PIB do país. Desta forma, a proximidade e relevância das 

empresas familiares de ambos os países, torna importante a compreensão de possíveis 

diferenças na estrutura de capital e no desempenho econômico destas empresas.   

Em relação aos fatores econômicos, Brasil e Portugal possuem relações comerciais em 

diversos setores. O Ministério das Relações Exteriores (2005) relata que no início do Século 

XXI, o intercâmbio comercial entre Brasil e Portugal no quinquênio 2000-2004 foi marcado 

por um expressivo aumento, sobretudo no que tange as exportações brasileiras. Recentemente, 

em novo relatório, o Ministério das Relações Exteriores (2014) menciona que entre 2009 e 

2013, o intercâmbio comercial entre Brasil e Portugal cresceu 13,5%, o que permite constatar 

que há uma crescente relação econômica entre os países, tornando relevante o presente estudo. 

A oportunidade do estudo para a formação do conhecimento é relacionada as 

possibilidades de comparação entre as teorias de trade-off e pecking order em diferentes 

contextos e por diversos prismas de relações. Assim, é necessário observar a convergência ou 

divergência na estrutura de capital de países que possuem culturas e contextos econômicos 

diferenciados. 

 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 Neste capítulo é abordado a revisão da literatura para fundamentar os aspectos tratados 

no estudo. Deste modo, o capítulo foi separado na perspectiva de quatro vertentes, a estrutura 

de capital, o desempenho econômico, as empresas familiares e a construção da hipótese. 

 

2.1 Estrutura de Capital 

A teoria trade-off inicia do trabalho seminal de Modigliani e Miller (1958), em que 

relataram que a maneira como a organização é financiada, em mercados perfeitos, torna-se fator 

irrelevante para a determinação de seu valor. Contudo, Modigliani e Miller (1958) comentam 

que isso não significa que os proprietários ou gestores não possuem motivos para a preferência 

de determinado plano de financiamento ou que não existam outras questões políticas ou técnicas 

que interferem nas decisões de endividamento. Posteriormente, Modigliani e Miller (1963) 

abordam sobre aspectos evolutivos da teoria trade-off com foco na dívida de terceiros, em que 

consideram a existência de vantagens fiscais devido a taxa de juros, que oferece benefícios 

tributários que aumentam o valor das organizações. Surge neste momento um forte viés da 

teoria trade-off, que prioriza a capitação de recursos junto a terceiros em detrimento do capital 

próprio, entendendo que o primeiro grupo fornece recursos mais baratos devido aos benefícios 

fiscais. 

Na década de oitenta surgiu uma nova teoria sobre a estrutura de capital, denominada 

de teoria pecking order desenvolvida pelo trabalho de Myers e Majluf (1984). A abordagem 

visou hierarquizar a obtenção de recursos em três etapas, em que, primeiramente a organização 

deve fazer uso dos recursos proporcionados internamente, e consequente retenção dos lucros 

para investimentos. O segundo momento é marcado pela captação de recursos junto a terceiros 
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e, por fim, não havendo outra alternativa a empresa deverá emitir ações para captação de 

recursos.  

 Myers e Majluf (1984) explicam que as organizações devem seguir a hierarquização 

afim de captar recursos de forma mais acessível, pelo fato de que o último nível de captação 

(com emissão de ações) é mais oneroso pelas razões de assimetria da informação, em que é 

preciso educar investidores demandando tempo e dinheiro, enquanto no primeiro nível 

(recursos próprios) o gestor compreende isoladamente as necessidades de investimento. Além 

disso, a oferta de ações é a última opção de captação de recursos, pelo fato de que os 

gestores/proprietários acabam perdendo poder frente a organização, ou seja, a oferta de ações 

ocasiona em divisão de poder pelos gestores proprietários em relação aos membros externos. 

 A partir da perspectiva criada pela teoria de pecking order, estudos passaram a 

identificar fatores de mercado que interferem na estrutura de capital das organizações. O estudo 

de Brander e Lewis (1986) revelou a existência de diferenças e semelhanças sistemáticas entre 

setores de indústrias, com relação a estrutura de capital. Apontam fatores de interferência para 

o contexto, como o modo de competição da indústria, o monopólio ou oligopólio de 

determinado setor e a concorrência de preços. Os fatores expostos implicam de forma 

significativa na existência de diferenças e semelhanças na estrutura de capital. 

  Harris e Raviv (1988) verificaram questões sobre a forma como a estrutura de capital é 

constituída pelas organizações. Neste contexto, concluem que a estrutura de capital é formada 

conforme as características do mercado. Além disso, relatam a existência de benefícios para as 

empresas em que os gestores exercem o próprio controle, devido as motivações para 

maximização de resultados.  

 

2.2 Desempenho Econômico 

 A análise econômica financeira elaborada com o uso de índices, calculados a partir das 

demonstrações, surgiu da necessidade de avaliar a saúde financeira das organizações, 

auxiliando investidores, credores e administradores na predição de situações favoráveis ou de 

dificuldades (MILIONI; SCARPEL, 2001). Beaver (1966) abordou em seu estudo que os 

índices podem ser úteis como forma de prever o fracasso das organizações e, deste modo, tais 

indicadores podem detectar problemas financeiros com antecedência. Posteriormente, Altman 

(1968) buscou identificar através de indicadores econômico financeiros a previsão de falência 

das organizações. Os resultados indicam que as empresas em situação de falência apresentam 

estrutura de capital diferente das saudáveis. 

 Neste contexto, o presente trabalho aborda sobre os índices de rentabilidade, que visam 

analisar o desempenho econômico das empresas. Hirigoyen (1985) destaca que a rentabilidade 

garante a evolução da organização e proporciona à aferição de autofinanciamento e a 

remuneração dos capitais aplicados. Conceitualmente, Pimentel, Braga e Nova (2005) relatam 

que a rentabilidade pode ser definida como a medida final do grau de êxito econômico obtido 

por uma empresa em relação ao capital nela investido.  

Obter uma rentabilidade adequada ao risco suportado pelos sócios ou acionistas 

constitui o principal objetivo das empresas, afinal, o lucro compõe o elemento propulsor para 

os investimentos (PIMENTEL; BRAGA; NOVA, 2005). Assim, tais autores comentam que a 

avaliação da rentabilidade costuma ser medida por intermédio de diversos índices, como o ROA 

(Return on Assets), ROE (Return on Equity) e ROS (Return on Sales). Ferrari (2006) classifica 

os quocientes de rentabilidade (ou lucratividade) como aqueles que medem, em regra geral, os 

retornos de capitais através de lucros ou receitas. Silva (2012) destaca a importância deste grupo 

de índices, uma vez que, com base nas taxas de retornos é possível avaliar o desempenho global 

de um empreendimento.  

De acordo com Palombini (2010), quando o capital de giro é gerenciado de modo 

ineficiente, alocando-se mais recursos que o necessário, a empresa pode perder oportunidades 
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de investir em projetos de valor agregado positivo. Por outro lado, se o nível de capital de giro 

for muito baixo, a empresa pode perder oportunidades de receita ou sofrer com liquidez 

financeira de curto prazo, levando a degradação do crédito. Em ambos os casos, o mal 

gerenciamento proporciona efeitos negativos na rentabilidade da organização. 

 Estudos sobre a gestão do capital de giro e a rentabilidade passaram a ser realizados em 

todo o mundo. Shin e Soenen (1998) investigaram a relação entre a medida do ciclo de 

conversão de caixa e rentabilidade de uma amostra de empresas norte-americanas no período 

de 1975 a 1994. Os achados demonstram uma relação negativa entre as variáveis, indicando 

que os gestores podem criar valor para seus acionistas através do ciclo de conversão de caixa. 

  

2.3 Empresas Familiares 

 As empresa familiares são formadas por dois sistemas essenciais e complexos: a 

empresa e a família. Cada um possui suas peculiaridades específicas, regras, normas e sistemas 

de funcionamento. Ambos, quando unidos na forma de empresas familiares, necessitam de 

atenção redobrada, pois suas dinâmicas particulares fazem com que haja sobreposição, 

ocorrendo dificuldade de identificar as fronteiras de cada sistema (ESCOSTEGUY; 

GUTFREIND, 2007). 

 Diante desta magnitude, estudos sobre empresas familiares estão em evidência à 

décadas, como verifica-se no trabalho de Donnelley (1964), em que considera familiar a 

empresa com ligação a uma determinada família por pelo menos duas gerações, e com ligações 

familiares que exerçam influência sobre as diretrizes empresariais e aos interesses e os objetivos 

da família. 

 Os estudos de Mok, Lam e Cheung (1992), Morck e Yeung (2004) e Shyu (2011) 

consideram que para uma empresa ser caracterizada como familiar é preciso que satisfaça pelo 

menos um dos seguinte critérios: os membros da família devem possuir pelo menos dez por 

cento ou mais da posição acionária, haver membros da família no conselho, e/ou mais de 

cinquenta por cento dos assentos do conselho ocupados por membros da família.  

 Contudo, cabe destacar que não há consenso sobre o assunto, uma vez que outros autores 

configuram empresa familiar com diferentes percentuais de corte. Neste contexto, Peng e Jiang 

(2010) em seu estudo com empresas asiáticas de propriedade e controle familiar, definem as 

empresas familiares como aquelas com ao menos cinco por cento dos direitos de propriedade 

nas mãos de uma família. Além disso, Ibrahim e Samad (2011) definem as empresas familiares 

como aqueles em que vinte por cento do poder acionário é de propriedade dos membros da 

família. 

 As empresas familiares estão sendo estudadas sob o enfoque das vantagens e 

desvantagens que são oriundas da sua estrutura. Barry (1975) relata que muitas empresas 

familiares podem ser bem sucedidas sob a liderança do empresário fundador, mas tendem a 

perder o ímpeto quando o controle passa para as gerações posteriores. Além disso, descreve que 

diversas vezes as empresas familiares tornam-se mal sucedidas quando o crescimento contínuo 

implica em uma estrutura de gestão mais sofisticada. 

 Consolidando a relação entre pontos fracos e pontos fortes da propriedade, controle e 

gestão familiar, o estudo de Donnelley (1976) aborda diversos aspectos negativos e positivos 

das características de empresas familiares. Quanto as desvantagens, tem-se os conflitos de 

interesse, falta de disciplina, marketing imóvel, promoções de parentes e falta de controles 

formais. Já como vantagens, tem-se o sacrifício pessoal, reputação valiosa, lealdade dos 

funcionários, união entre dirigentes e acionistas, sensibilidade social e continuidade.   

 

2.4 Construção da Hipótese 

 A consolidação das teorias trade-off e pecking order proporcionaram a evolução de 

diversos conceitos e a elaboração de estudos sobre a estrutura de capital. O trabalho de Marsh 
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(1982), buscou identificar quais os instrumentos de financiamento são utilizados pelas 

empresas. A amostra foi composta de 748 empresas do Reino Unido pelo período de 1959 à 

1974. Os resultados apontam que as escolhas sobre o uso de recurso próprios e/ou a obtenção 

de recursos de terceiros são influenciadas pelas condições de mercado.  

Nakamura (1992) estudou as questões relacionadas a estrutura de capital das empresas 

brasileiras. A amostra foi composta de 427 empresas entre o período de 1984 a 1989. Os 

resultados apontam que as organizações, em suas decisões sobre o endividamento, buscam 

maximizar a riqueza dos acionistas optando por fundos mais acessíveis. O estudo demonstrou 

que os ativos tangíveis, tamanho e o grau de mobilização são relacionados positivamente com 

a rentabilidade, e o endividamento está associado negativamente com a rentabilidade.  

 Rajan e Zingales (1995) investigaram os determinantes da estrutura de capital das 

empresas de países industrializados. A amostra foi composta por 2.583 empresas dos países do 

G-7, entre os anos de 1987 a 1991. Concluíram que a alavancagem empresarial é semelhante 

nos países desenvolvidos. Por fim, destacam que o nível de endividamento é associado 

positivamente com a tangibilidade e negativamente com valor de mercado e contábil, tamanho 

e lucratividade. 

 Com o intuito de identificar os determinantes da estrutura de capital, Correia (2003) 

realizou estudo com grupo de empresas da Associação Portuguesa de Empresas Familiares 

(APEF). A coleta de dados foi realizada com a aplicação de questionários sobre informações 

financeiras e não financeiras. Os achados sugerem que empresas familiares mais rentáveis 

possuem menores índices de endividamento, a variabilidade dos resultados está positivamente 

associado com o índice de endividamento, as empresas familiares de menor tamanho 

apresentam índices de dívida mais elevados e as empresas familiares que ultrapassaram a 

primeira geração estão mais endividadas. 

 Gaud et al. (2005) analisaram os determinantes da estrutura de capital de 106 empresas 

da Suíça entre os períodos de 1991 a 2000. Os resultados indicam que os ativos tangíveis e o 

risco do negócio são positivamente relacionados com a alavancagem. Por outro lado, o 

crescimento e a rentabilidade estão negativamente associados com a alavancagem. Os 

resultados sugerem vieses tanto da teoria trade-off como da teoria pecking order, contudo, com 

mais ênfase para a teoria trade-off. 

 Nakamura et al. (2007) investigaram os fatores determinantes da estrutura de capital das 

companhias abertas que atuam no mercado brasileiro. A amostra foi composta de 91 empresas 

para o período de 1999 a 2003. As variáveis utilizadas foram liquidez corrente, tamanho, 

rentabilidade, oportunidade de crescimento, risco de negócio, economia fiscal, crescimento de 

vendas, tangibilidade, coeficiente de variação e risco de falência. Os resultados apontam 

consistência de ambas as teorias (trade-off e pecking order). 

 A comparação entre países passou a ser fonte recorrente de investigação nos estudos 

sobre estrutura de capital. O estudo de Bastos e Nakamura (2009) investigou os determinantes 

da estrutura de capital de 297 empresas do Brasil, Chile e México para os períodos de 2001 a 

2006. Os indicadores do nível de endividamento apontaram que os fatores liquidez corrente, 

rentabilidade, market to book value e tamanho apresentaram maior significância com a estrutura 

de capital no Brasil, Chile e México. Além disso, a teoria pecking order foi a que melhor 

explicou a estrutura de capital das empresas Brasileiras e Mexicanas, enquanto as Chilenas 

possuem vieses de ambas as teorias (trade-off e pecking order). 

 Serrasqueiro, Nunes e Silva (2011) analisaram se a propriedade é determinante da 

decisão de estrutura de capital nas empresas Portuguesas. A amostra foi composta de 854 

empresas de pequeno e médio porte, sendo 614 familiares e 240 não familiares, abrangendo o 

período de 1999 até 2006. Os resultados indicam que as empresas familiares tem a possibilidade 

de atingir seus índices meta de endividamento de curto e longo prazo, corroborando com os 

pressupostos da teoria trade-off. 
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 O estudo de Rita (2001) buscou identificar o impacto do controle familiar das empresas 

portuguesas sobre inúmeros aspectos ligados ao financiamento e, obteve que o fator controle 

familiar é importante para as decisões sobre estrutura de capital. Os resultados apontam que, 

quando comparada as empresas familiares com as não familiares com características 

semelhantes em relação ao tamanho, maturidade, rendimento, tangibilidade, taxa de 

crescimento e liquidez, as empresas controladas pela família tendem a apresentar maior 

endividamento.  

Vieira (2012) verificou a percepção dos diretores financeiros sobre as decisões de 

estrutura de capital. A amostra foi composta de 48 respondentes de empresas com títulos 

cotados na bolsa de valores Euronext Lisboa. Os achados apontaram que a natureza do negócio 

e o ciclo de vida das empresas são elementos preponderantes para a estrutura de capital das 

empresas portuguesas. Por fim, encontraram evidências de que a estrutura de capital destas 

empresas é fundamentada por ambas teorias, trade-off e pecking order.   

Campos e Nakamura (2013) relacionaram a folga financeira com a estrutura de capital 

pela variável endividamento. A amostra do estudo foi composta por empresas americanas de 

65 setores distintos, com um período de 20 anos (1990 a 2009). Os resultados indicam que o 

endividamento contábil e de mercado são variáveis capazes de explicar a folga financeira.  

Correa, Basso e Nakamura (2013) desenvolveram estudo para analisar o nível de 

endividamento das maiores empresas brasileiras. Os achados apontam que existe relação 

negativa entre o patamar de endividamento das empresas e o grau de tangibilidade dos ativos e 

rentabilidade, assim como relação positiva do endividamento perante ao risco. Em relação as 

teorias, o viés da pecking order se demonstrou mais consistente. 

 Diante da magnitude dos trabalhos apresentados, tem-se como foco para este estudo a 

análise da relação entre a estrutura de capital e o desempenho econômico. Assim, criou-se a 

seguinte hipótese de pesquisa: 

 

𝐻𝑜 - Existe influência da estrutura de capital no desempenho econômico das empresas 

familiares do Brasil e Portugal.  

 

 Como embasamento final da hipótese, além dos diversos trabalhos supra citados, Brito, 

Corrar e Batistela (2007) relatam que a capacidade de gerar lucros da empresa influencia sua 

estrutura de capital, à medida que as firmas que detenham maior fonte de recursos próprios para 

se autofinanciar deverão recorrer menos ao uso de dívidas. Lara e Mesquita (2008), partindo da 

constatação de que a decisão de financiamento da empresa caracteriza-se como sendo de 

extrema dificuldade, testaram a influência da estrutura de capital sobre a rentabilidade de 

empresas brasileiras nos anos de 1995 até 2001. Os resultados apontam correlação positiva 

entre o endividamento de curto prazo e o retorno sobre o patrimônio líquido e negativa entre 

endividamento de longo prazo com o retorno sobre o patrimônio líquido. 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para identificar a influência da estrutura de capital no desempenho econômico das 

empresas familiares do Brasil e Portugal, a presente pesquisa é delineada quanto aos objetivos 

como descritiva por observar variáveis sem manipulá-las. A abordagem do problema 

caracteriza-se como pesquisa quantitativa, pois verifica a influência das variáveis com a 

aplicação da técnica de análise em painel. Por fim, a pesquisa configura-se como análise 

documental, pois os dados utilizados para cálculo das variáveis foram obtidos por meio da base 

de dados Thomson® em relação aos demonstrativos financeiros das empresas brasileiras e 

portuguesas. 
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3.1 População e Amostra 

A população da pesquisa é composta de empresas familiares Brasileiras listadas na 

BM&FBovespa e Portuguesas listadas na Bolsa Euronext de Lisboa. Para determinar a amostra 

da pesquisa, foram excluídas as empresas que não dispunham das informações necessárias para 

cálculo das variáveis estudadas e também as do segmento financeiro. A amostra da pesquisa 

ficou composta por 73 empresas Brasileiras e 18 empresas Portuguesas.  

 

3.2 Coleta e Análise dos Dados  

Para determinar as empresas familiares foi preciso considerar alguns aspectos. 

Primeiramente, foi observado se as empresas possuíam membros familiares, posteriormente, se 

os membros ocupavam cargos de gestão, direção ou conselho de administração. Tais critérios 

são semelhantes aos utilizados pelos estudos de Mok, Lam e Cheung (1992), Morck e Yeung 

(2004) e Shyu (2011).  

Na sequência foi observado se os membros da família detinham mais de 10% das ações, 

conforme determinado pelos estudos Mok, Lam e Cheung (1992), Morck e Yeung (2004) e 

Shyu (2011). Desta forma, considerando os fatos expostos foram selecionadas apenas as 

empresas familiares do Brasil e de Portugal.  

A coleta dos dados compreendeu o período de 2009 a 2013, justificado pelos estudos de 

Rajan e Zingales (1995), Nakamura et. al. (2007), Bastos e Nakamura (2009), que utilizaram 5 

anos de análise. Os dados coletados foram tabulados em planilhas eletrônicas para cálculo das 

variáveis estudadas.  

Na análise dos dados, primeiramente foi elaborada a estatística descritiva das variáveis 

estudadas. Posteriormente, foram calculados os modelos de regressão pela análise em painel 

para validar a hipótese previamente formulada. Assim, tem-se o quadro 1 que compõem as 

variáveis relacionadas a Hipótese de pesquisa. 
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Quadro 1 – Variáveis dependentes e independentes 

Indicadores Fórmula Autores 

Variáveis Dependentes - Indicadores de Desempenho Econômico 

ROA  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Bastos Nakamura e Basso (2009); Bastos e Nakamura 

(2009). 

ROE  
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 Marcon (2007);  Brito, Corrar e Bastitella (2007). 

ROS  
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠
 Matarazzo (2003);  Silva (2012). 

Variáveis Independentes - Indicadores da Estrutura de Capital 

ETC  
(𝑃𝐶 + 𝑃𝑁𝐶)

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑐𝑜𝑛𝑡á𝑏𝑖𝑙)
 

Rajan e Zingales (1995); Nakamura et. al. (2007), 

Delcoure (2007); Brito, Corrar e Bastitella (2007); 

Bastos Nakamura e Basso (2009). 

ETM 
(𝑃𝐶 + 𝑃𝑁𝐶)

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜)
 

Nakamura et. al. (2007); Bastos Nakamura e Basso 

(2009); Bastos e Nakamura (2009). 

ECPC 
𝑃𝐶

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑐𝑜𝑛𝑡á𝑏𝑖𝑙)
 

Delcoure (2007); Brito, Corrar e Bastitella (2007); 

Bastos Nakamura e Basso (2009). 

ECPF 
𝐷𝑒𝑏. 𝑒 𝐹𝑖𝑛. 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜)
 

Bastos Nakamura e Basso (2009); Bastos e Nakamura 

(2009). 

ELPC 
𝑃𝑁𝐶

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑐𝑜𝑛𝑡á𝑏𝑖𝑙)
 

Delcoure (2007); Brito, Corrar e Bastitella (2007); 

Bastos Nakamura e Basso (2009). 

ELPF  
𝐷𝑒𝑏. 𝑒 𝐹𝑖𝑛. 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜)
 

Bastos Nakamura e Basso (2009); Bastos e Nakamura 

(2009). 

Variáveis de Controle 

TANG  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐼𝑚𝑜𝑏. +𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Bastos Nakamura e Basso (2009); Bastos e Nakamura 

(2009). 

TAM 
𝐿𝑜𝑔 Receita Operacional Líquida 

(ROL) 

Rajan e Zingales (1995); Nakamura et. al. (2007); 

Brito, Corrar e Bastitella (2007); Nunkoo e Boateng 

(2010). 

OC 
(𝑉𝑒𝑛𝑑. 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 1 −  𝑉𝑃 0)

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 0
 

Nakamura et. al. (2007), Bastos Nakamura e Basso 

(2009); Bastos e Nakamura (2009). 

RISC  
(𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Delcoure (2007); Bastos Nakamura e Basso (2009); 

Bastos e Nakamura (2009). 

IMTB  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝐿

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡á𝑏𝑖𝑙 𝑑𝑜 𝑃𝐿
 

Bastos Nakamura e Basso (2009); Bastos e Nakamura 

(2009). 

ECND 
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐. +𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎çã𝑜

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 Nakamura et. al. (2007). 

FFIN 
𝐴𝐶 − 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒

𝑃𝐶
 Campos e Nakamura (2013). 

ETC – endividamento total a valor contábil; ETM – endividamento total a valor de mercado; ECPC – 

endividamento de curto prazo a valor contábil; ECPF – endividamento financeiro oneroso de curto prazo; ELPC 

– endividamento de longo prazo a valor contábil; ELPF – endividamento financeiro oneroso de longo prazo; ROA 

– retorno sobre o ativo; ROE – retorno sobre o patrimônio líquido; ROS – retornos sobre as vendas; TANG – 

tangibilidade; TAM – tamanho; OC – oportunidade de crescimento; RISC – risco do negócio; IMTB – Market to 

book value; ECND – economia fiscal; FFIN = folga financeira.      

Fonte: Rajan e Zingales (1995), Matarazzo (2003), Nakamura et. al. (2007); Delcoure (2007), Brito, Corrar e 

Bastitella (2007), Marcon et. al. (2007), Bastos Nakamura e Basso (2009) (2009); Bastos e Nakamura (2009), 

Nunkoo e Boateng (2010), Silva (2012), Campos e Nakamura (2013). 

 

 Com o uso das variáveis expostas no quadro 1 foi elaborado o modelo de regressão para 

a análise em painel. Deste modo, segue abaixo a equação que será utilizada para os pressupostos 

da análise relacionada à Hipótese. 
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𝑅𝑂𝐴 =  𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑇𝐶 + 𝛽2𝐸𝑇𝑀 + 𝛽3𝐸𝐶𝑃𝐶 + 𝛽4𝐸𝐶𝑃𝐹 + 𝛽5𝐸𝐿𝑃𝐶 + 𝛽6𝐸𝐿𝑃𝐹 + 𝛽7𝑇𝐴𝑁𝐺 + 𝛽8𝑇𝐴𝑀

+ 𝛽9𝑂𝐶 + 𝛽10𝑅𝐼𝑆𝐶 + 𝛽11𝐼𝑀𝑇𝐵 + 𝛽12𝐸𝐶𝑁𝐷 + 𝛽13𝐹𝐹𝐼𝑁 + 𝛽14𝐴𝑛𝑜2009
+ 𝛽15𝐴𝑛𝑜2010 + 𝛽16𝐴𝑛𝑜2011 + 𝛽17𝐴𝑛𝑜2012 + 𝛽18𝐴𝑛𝑜2013 + 𝜺 

 

 De acordo com a equação acima, o estudo terá ainda os modelos relacionados as 

variáveis ROE e ROS, totalizando assim três equações que serão utilizadas para verificar a 

influência da estrutura de capital sobre o desempenho econômico das empresas que compõem 

a amostra. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Na apresentação dos resultados, inicialmente tem-se a Tabela 1 que mostra a estatística 

descritiva das variáveis estudadas ao longo do período para empresas brasileiras e portuguesas, 

respectivamente. 

 
Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis por país 

Empresas Brasileiras 

 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

ROA 0,10 0,09 0,10 0,05 0,08 0,07 0,07 0,09 0,06 0,09 0,08 0,08 

ROE 0,20 0,38 0,12 0,13 0,06 0,29 0,01 0,50 0,18 3,73 0,11  1,69 

ROS 0,07 0,19 0,07 0,23 0,24 1,61 0,01 0,25 0,06 0,61 0,09 0,79 

ETC 0,51 0,24 0,48 0,24 0,49 0,24 0,50 0,26 0,55 0,28 0,50 0,25 

ETM 1,16 2,07 1,16 1,80 2,00 3,75 2,64 5,89 4,14 12,4 2,22 6,53 

ECPC 0,31 0,19 0,29 0,22 0,30 0,21 0,30 0,23 0,31 0,27 0,30 0,22 

ECPF 0,27 0,49 0,26 0,42 0,46 0,83 0,53 1,10 1,34 5,52 0,57 2,58 

ELPC 0,20 0,16 0,19 0,15 0,19 0,15 0,20 0,15 0,22 0,16 0,20 0,15 

ELPF 0,37 0,43 0,37 0,44 0,61 0,82 0,77 1,45 0,82 1,92 0,59 1,18 

TANG 0,44 0,20 0,45 0,22 0,45 0,22 0,45 0,22 0,46 0,23 0,44 0,22 

TAM 2,64 0,79 2,78 0,79 2,79 0,79 2,79 0,80 2,75 0,73 2,75 0,79 

OC 0,44 0,86 0,43 0,46 0,04 0,28 0,03 0,24 -0,06 0,22 0,18 0,52 

RISC 0,07 0,07 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,06 

IMTB 1,56 3,20 1,98 3,13 1,59 3,51 1,55 2,25 1,50 2,55 1,64 2,95 

ECND 0,33 0,48 0,19 0,22 0,10 1,41 0,59 3,21 0,29 0,28 0,30 1,59 

FFIN 1,53 1,12 1,51 1,11 1,42 1,02 1,40 0,97 1,53 1,02 1,48 1,09 

Empresas Portuguesas 

 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

ROA 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05 0,03 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 

ROE 0,31 1,11 0,09 0,25 0,00 0,28 -0,18 0,68 -0,10 0,46 0,02 0,65 

ROS -0,16 0,86 -0,15 0,75 -0,09 0,65 -0,07 0,54 -0,19 1,06 -0,13 0,78 

ETC 0,72 0,16 0,71 0,16 0,71 0,15 0,70 0,18 0,66 0,22 0,70 0,17 

ETM 2,98 2,03 4,56 4,25 6,53 6,37 9,16 17,6 5,04 4,67 5,65 8,91 

ECPC 0,42 0,18 0,44 0,17 0,46 0,18 0,43 0,18 0,36 0,18 0,42 0,17 

ECPF 0,74 0,67 1,16 0,02 1,70 1,67 2,06 2,85 1,18 1,66 1,37 1,77 

ELPC 0,29 0,16 0,26 0,15 0,25 0,14 0,26 0,17 0,31 0,21 0,28 0,17 

ELPF 1,26 1,16 1,73 1,76 2,51 2,75 3,95 9,83 2,18 2,85 2,33 4,81 

TANG 0,44 0,21 0,41 0,22 0,40 0,23 0,37 0,22 0,34 0,24 0,39 0,22 

TAM 2,86 0,86 2,85 0,87 2,78 0,96 2,77 0,95 2,68 1,00 2,79 0,91 

OC 0,01 0,25 -0,01 0,24 -0,06 0,29 0,00 0,18 -0,05 0,44 -0,02 0,29 

RISC 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 0,02 0,03 0,02 

IMTB 3,76 6,79 1,97 2,72 1,62 2,09 2,06 3,36 1,56 1,47 2,19 3,78 

ECND 0,46 0,32 0,67 0,89 0,12 1,11 0,37 0,94 0,59 1,33 0,44 0,97 

FFIN 0,75 0,25 0,85 0,65 0,76 0,30 0,70 0,33 2,25 5,09 1,06 2,33 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 As médias das três variáveis de rentabilidade evidenciam índices superiores nas 

empresas Brasileiras comparadas com as Portuguesas. A única exceção é encontrada na variável 

ROE para o ano de 2009, em que as empresas Portuguesas apresentaram melhor média 

comparada as Brasileiras. 
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 Os maiores índices de rentabilidade nas empresas brasileiras em relação as portuguesas 

podem ser explicados pelas crises que assolaram a economia mundial em 2008 e, 

posteriormente, pela crise europeia de 2010, em que Portugal foi um dos países mais atingidos. 

Carvalho (2010) relata que a crise de crédito de alto risco, que iniciou-se no segmento de 

compra e venda de títulos hipotecários de imóveis residenciais nos EUA em 2008, acabou se 

transformando numa crise financeira de grande proporção, devido os laços da economia norte-

americana com o resto do mundo. Vasconcelos (2011) relata que Portugal foi altamente atingido 

pela crise, que culminou num período de recessão econômica que se prolongou por vários anos. 

 Além disto, a crise da Europa ocorrida em 2010 afetou primordialmente a economia de 

cinco países denominados de PIIGS (Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha). Panico e 

Purificato (2012) se referem a crise da Europa como a “crise da dívida europeia” ou “crise da 

dívida soberana e de Governo”. As economias afetadas possuem características em comum: 

fizeram uso do boom do crédito que sucedeu à crise para obter empréstimos com maior 

facilidade, o que, em longo prazo, originou um endividamento elevado (LUGÃO; SANTANA; 

FERRARI, 2014). 

Lugão, Santana e Ferrari (2014) comentam que Portugal foi um dos países mais 

atingidos pela crise, tornou-se o segundo país a receber grandes empréstimos do FMI (Fundo 

Monetário Internacional), um total de 78 bilhões de dólares, e alcançou a segunda maior taxa 

de desemprego da Europa com 15%. Paulo (2011) destaca que a economia Portuguesa tem 

problemas estruturais, em que a taxa de crescimento médio do PIB não atinge 1% entre 2000 e 

2010. A indústria portuguesa não tem conseguido valorizar seu produtos no comércio 

internacional e, o governo aumentou impostos sobre os rendimentos e congelou vencimentos 

dos funcionários públicos. 

 Em relação as variáveis de endividamento as empresas de Portugal apresentaram maior 

média em praticamente todos os índices durante os cinco anos estudados. Os resultados indicam 

que as empresas Portuguesas são mais endividadas, fato que pode ser corroborado considerando 

os resultados encontrados nos indicadores de rentabilidade. Conforme Brito, Corrar e Batistela 

(2007), espera-se que empresas com maior rentabilidade sejam menos endividadas, pois 

possuem maior potencial de gerar recursos próprios e por consequência fazem menor uso de 

dívidas. 

 Por fim, em relação as variáveis de controle verifica-se que as empresas brasileiras 

possuem maiores índices de tangibilidade, oportunidade de crescimento, risco do negócio e 

folga financeira. Por outro lado, as empresas portuguesas possuem maior tamanho, market to 

book value e economia fiscal. Apesar das empresas Portugueses serem maiores há uma queda 

gradativa ao longo do período estudado, o que remete a interferência dos efeitos das crises. Este 

fato não é constatado no Brasil, em que o tamanho das empresas cresceu durante os períodos 

de 2009 à 2013. A Tabela 2 mostra os modelos que visaram identificar a existência de influência 

da estrutura de capital no desempenho econômico das empresas familiares do Brasil e de 

Portugal. 
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Tabela 2 – Influência da estrutura de capital no desempenho econômico das empresas familiares do Brasil 

e de Portugal 

Variáveis 

Empresas do Brasil Empresas de Portugal 

ROA ROE ROS ROA ROE ROS 

Efeitos 

Aleatórios 

(1a) 

Efeitos 

Fixos 

(2a) 

POLS 

 

(3a) 

Efeitos 

Aleatórios 

(1b) 

Efeitos 

Fixos 

(2b) 

Efeitos 

Fixos 

(3b) 

Coefic. Coefic. Coefic. Coefic. Coefic. Coefic. 

ETC 22,3126 -2013,5823 395,7838 56,4929 -180,1316 675,5605 

ETM 0,0012 -0,0398 0,0119 -0,0057 0,1873* -0,0163 

ECPC -22,4073 209,4472 -397,2066 -56,4571 178,5668 -676,0643 

ELPC -22,3449 210,2124 -395,8428 -56,5778 178,2604 -677,227 

ECPF -0,0040** 0,1998* 0,0068 0,0034 -0,4489* -0,0505 

ELPF -0,0112* 1,1152* -0,0482 0,0086** -0,2330* 0,0486 

TANG -0,0187 -0,5224 -0,7336* -0,0522** 0,2366 0,2210 

TAM 0,0062 0,7671 -0,2653* 0,0305* 0,0213 -0,4949* 

OC 0,0141* 0,2913** -0,0507 0,0217** 0,2592 0,2856* 

RISC -0,1074 2,5957 -1,1424 -0,6122** -25,8569* -3,7575 

ECND -0,0013 -0,0479 -0,0145 -0,0061 -0,0080 -0,0258 

IMTB 0,0013 -0,2039* 0,0046 0,0013 0,1022* 0,0073 

FFIN 0,0092** -0,0331 -0,1696* 0,0065* -0,0167 -0,0051 

_CONS 0,1032* -0,3206 1,9017* 0,0022 1,7867 2,0141* 

R² Within 0,1205 0,4407 ------- 0,3648 0,5983 0,2576 

R² Between 0,2384 0,1272 0,1392 0,6325 0,0171 0,3812 

R² Overall 0,1767 0,2292 -------- 0,5326 0,1443 0,2839 

Significância modelo 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,1187 

Nº Observações 365 365 365 90 90 90 

LM de Breusch-Pagan 0,000* 0,0458* 0,1378 0,0054* 0,1289 0,0000* 

F de Chow -------- 0,0000* 0,0610 -------- 0,0020* 0,0000* 

Teste Hausman 0,0909 0,0392* ------- 0,4038 -------- 0,0011* 

* Significância ao nível de 5%; ** Significância ao nível de 10% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

No primeiro modelo (1a) relacionado as empresas familiares brasileiras foi utilizada a 

modelagem em painel de efeitos aleatórios, visto que o teste de Breusch-Pagan foi significante 

ao nível de 5% e o teste de Hausman não apresentou significância. O modelo de regressão 

apresentou significância ao nível de 5% e o poder de explicação das variáveis pelo R² overall 

foi de 17,67%. Os resultados apontam que o menor endividamento financeiro oneroso de curto 

prazo (ECPF), o menor endividamento financeiro oneroso de longo prazo (ELPF), a maior 

oportunidade de crescimento (OC) e a maior folga financeira influenciam no maior retorno 

sobre o ativo (ROA). No segundo modelo (2a) foi utilizada a modelagem em painel de efeitos 

fixos com significância ao nível de 5% e poder de explicação pelo R² within de 44,07%. Os 

resultados apontam o maior endividamento financeiro oneroso de curto prazo (ECPF) o maior 

endividamento financeiro oneroso de longo prazo (ELPF), a maior oportunidade de crescimento 

(OC) e o menor Market to book value influenciam no maior retorno do patrimônio líquido 

(ROE).  

No terceiro modelo (3a) é exposto a influência da estrutura de capital sobre o retorno de 

vendas (ROS), e a modelagem em painel utilizada foi o POLS, em que o teste de Breusch-

Pagan e o teste de Chow não foram significantes ao nível de 5%. O modelo de regressão 

apresentou significância ao nível de 5% e o poder de explicação das variáveis pelo R² foi de 

13,92%. Os resultados apontam que a estrutura de capital não exerce influência sobre o retorno 

de vendas (ROS). Por outro lado, algumas variáveis de controle apresentaram resultados 

relevantes, em que a menor tangibilidade (TANG), o menor tamanho (TAM) e a menor folga 

financeira (FFIN) influência no maior retorno de vendas (ROS). 



 

13 

Em uma análise macro, percebe-se nos três modelos com empresas familiares do Brasil 

que a variável independente com significância e coeficiente mais elevado é o Endividamento 

Financeiro Oneroso de Longo Prazo (ELPF) em relação ao ROE, apresentando coeficiente de 

1,1152. Além disso, o Endividamento Financeiro Oneroso de Curto Prazo (ECPF) também está 

positivamente relacionado ao ROE. Os achados remetem que as empresas brasileiras podem 

fazer uso mais intenso do que preconiza a teoria trade-off, que prioriza a capitação de recursos 

junto a terceiros visando usufruir dos benefícios fiscais que tais recursos oferecem, o que os 

torna mais baratos e, por conseguinte proporciona maior rentabilidade a empresa 

(MODIGLIANI; MILLER, 1963). Conforme Famá e Melher (1999) se uma empresa for 

rentável, quanto mais capital de terceiros maior é a rentabilidade. Desta forma, percebe-se que 

as empresas familiares brasileiras estão fazendo uso da alavancagem financeira para obter 

resultados mais satisfatórios. Tais resultados, no entanto, são diferentes de Correa, Basso e 

Nakamura (2013) que encontram relação negativa entre endividamento e rentabilidade, porém, 

a amostra de tal estudo era diferente, abrangendo as maiores empresas brasileiras. É importante 

destacar ainda que as mesmas variáveis ECPF e ELPF se apresentam inversamente relacionadas 

com o ROA e com significância, porém o coeficiente de ambas é baixo, praticamente nulo. 

Em relação as variáveis de controle significativas ao nível de 5%, a maior oportunidade 

de crescimento influencia o maior ROA, o menor Market to book value influencia o maior ROE, 

a menor tangibilidade influencia o maior ROS, o menor tamanho influencia o maior ROS e a 

menor folga financeira influencia no maior ROS. A relação da folga financeira com o ROS 

pode ser sustentada pelo fato de que empresas que trabalham com menor folga financeira 

tendem a exigir a apresentação de melhores resultados em relação a vendas, custos e despesas, 

ocasionando em melhor retorno sobre as vendas.  

Para as empresas familiares de Portugal é possível observar no primeiro modelo (1b) 

que fez-se uso da modelagem em painel de efeitos aleatórios, uma vez que o teste de Breusch-

Pagan foi significante ao nível de 5% e o teste de Hausman não apresentou significância.  O 

modelo de regressão apresentou significância ao nível de 5% e o poder explicativo das variáveis 

é de R² overall 53,26%, sendo que o maior endividamento financeiro oneroso de longo prazo 

(ELPF), a menor tangibilidade (TANG), o maior tamanho (TAM), a maior oportunidade de 

crescimento (OC), o menor risco do negócio (RISC) e a maior folga financeira (FFIN) 

influenciam no maior retornos sobre o ativo (ROA). No segundo (2b) utiliza-se a modelagem 

em painel de efeitos fixos, cujo modelo de regressão apresentou significância ao nível de 5% e 

R² Within de 59,83%, em que os resultados apontam o maior endividamento total a valor de 

mercado (ETM), o menor endividamento financeiro oneroso de curto prazo (ECPF), o menor 

endividamento financeiro oneroso de longo prazo (ELPF), o menor risco do negócio (RISC) e 

o maior Market to book value (IMTB) influenciam no maior retorno sobre o patrimônio líquido 

(ROE). Por fim, no terceiro (3b) foi utilizada a modelagem em painel de efeitos fixos, que 

apresentou R² Within de 25,76%, porém o modelo não apresentou significância ao nível de 5% 

o que nos remete a necessidade de melhor exploração. 

Os resultados encontrados para as empresas portuguesas permitem verificar diferenças 

importantes quanto a influência da estrutura de capital no desempenho econômico 

comparativamente aos achados para empresas brasileiras. Assim como no Brasil, o 

endividamento financeiro oneroso de curto prazo (ECPF) e endividamento financeiro oneroso 

de longo prazo (ELPF) apresentaram significância ao nível de 5% em relação ao ROE, porém, 

em Portugal, o sinal foi inverso, ou seja, o menor ECPF e ELPF influencia no maior retorno 

sobre o patrimônio líquido (ROE). Percebe-se que em Portugal as empresas menos endividadas 

possuem maior rentabilidade, remetendo há melhor relação da teoria de pecking order para as 

empresas familiares portuguesas, que prioriza em primeira instância a utilização de capital 

próprio para a obtenção de melhores resultados (MYERS; MAJLUF, 1984). Tais resultados são 

consistentes com os achados de Rajan e Zingales (1995) e Gaud et al. (2005) que analisaram 
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amostras de empresas Europeias e evidenciaram relação negativa entre endividamento e 

rentabilidade. 

 Quanto as variáveis de controle, apresentam significância ao nível de 5% o tamanho 

(TAM) e folga financeira (FFIN) positivamente relacionado ao ROA, risco do negócio (RISC) 

negativamente e market to book value (IMTB) positivamente relacionado com o ROE. Neste 

contexto, chama atenção o risco do negócio, que possui relação a nível de 5% com o ROE e a 

nível de 10% com o ROA, ambas negativas, sendo os coeficiente de -25,8569 e -0,6122, 

respectivamente. Tal relação é prudente se considerarmos o atual momento econômico vivido 

por Portugal, que tenta superar aos poucos os efeitos negativos das crises mundial e europeia, 

em que operar com baixo risco proporciona segurança e ao menos uma certa rentabilidade, 

mesmo que reduzida. Assim, apostar alto e consequentemente elevar o risco em períodos de 

recesso econômico proporciona enorme possibilidade de auferir resultados ruins. Neste caso, o 

melhor a ser feito realmente é reduzir o risco para melhorar a rentabilidade, conforme 

determinado pela variável risco do negócio em relação aos índices de rentabilidade das 

empresas portuguesas. 

 

5 CONCLUSÕES, DISCUSSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 O objetivo do presente estudo foi identificar a influência da estrutura de capital no 

desempenho econômico das empresas familiares do Brasil e de Portugal. Os resultados apontam 

que o retorno sobre o ativo, o retorno sobre o patrimônio líquido e o retorno sobre as vendas 

são superiores para as empresas brasileiras quando comparados com as empresas portuguesas. 

Além disso, tem-se que as empresas portuguesas apresentam maiores níveis de endividamento 

em comparação com as empresas brasileiras. Assim, com base em todos os argumentos 

apresentados e, diante das crises que afetaram largamente a economia Portuguesa, fica evidente 

que os baixos índices de rentabilidade das empresas familiares Portuguesas, principalmente 

quando comparadas as empresas familiares Brasileiras, estão fortemente atrelados aos 

problemas que o país tem enfrentado nos últimos anos. Os indicadores ruins, principalmente no 

que tange a rentabilidade das empresas familiares Portuguesas, são um reflexo do que o país 

tem vivido. 

Os principais resultados sobre a influência da estrutura de capital no desempenho 

econômico das empresas familiares do Brasil relevam que o maior endividamento financeiro 

oneroso de curto e longo prazo influenciam no maior retorno sobre o patrimônio líquido. Já em 

relação a influência da estrutura de capital no desempenho econômico das empresas familiares 

de Portugal os resultados indicam que o menor endividamento financeiro oneroso de curto e 

longo prazo influenciam no maior retorno sobre o patrimônio líquido. O quadro 2 mostra uma 

síntese dos resultados encontrados no Brasil e Portugal, sendo que o intuito é mostrar quais 

foram as variáveis com relação significante em ambos países que apresentaram comportamento 

distintos, visando estabelecer um resumo dos achados mais importantes para discussão 

plausível com a teoria.  
Quadro 2 – Síntese dos resultados encontrados no Brasil e Portugal 

Influência da estrutura de capital no desempenho econômico - 𝑯𝟎 

Brasil Portugal 

ELPF - ROA + Pecking Order ELPF + ROA + Trade-Off 

ECPF+ ROE + Trade-Off ECPF - ROE + Pecking Order 

ELPF + ROE + Trade-Off ELPF - ROE + Pecking Order 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

 Ao final, em relação a influência da estrutura de capital no desempenho econômico, 

conclui-se que nas variáveis que foram significativas para ambos países Brasil e Portugal, 

houveram influencias inversas. Assim, no Brasil o maior endividamento financeiro oneroso de 

curto prazo e o maior endividamento financeiro oneroso de longo prazo influenciam no maior 
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retorno sobre o patrimônio líquido, por outro lado, em Portugal o menor endividamento 

financeiro oneroso de curto prazo e o menor endividamento financeiro oneroso de longo prazo 

influencia no maior retorno sobre o patrimônio líquido. Estes resultados sugerem que as 

empresas brasileiras preconizam a teoria trade off, em que o maior endividamento com terceiros 

proporciona melhores resultados, e as empresas portuguesas preconizam a teoria de pecking 

order em que o menor endividamento de terceiros e o maior uso do capital próprio proporciona 

melhores resultados.    

 Conclui-se que os resultados sugerem diferentes usos da estrutura de capital para 

empresas familiares do Brasil e Portugal. Cabe destacar que, os achados para as empresas 

familiares de Portugal podem ter sofrido viesses pela crise de 2010. O fato é confirmado por 

Brander e Lewis (1986), Harris e Raviv (1988) e Marsh (1982), mencionam que o contexto 

econômico, características do mercado e as condições do mercado em que as organizações estão 

inseridas, pode influenciar na estrutura de capital. Para tanto, serão necessários novos estudos 

relacionados à estrutura de capital e o desempenho econômico com o objetivo de captar 

informações sobre períodos que não haja recessão econômica.  

 Fato relevante é que cada país possui diferença em relação a otimização da sua estrutura 

de capital no alcance do desempenho econômico desejado. Não existe uma estrutura de capital 

ótima usual e padronizada, cada organização deve adaptar sua estrutura ao contexto que está 

inserida, neste caso, o país sede deve ser uma observação relevante para as empresas familiares, 

conforme resultados expostos neste estudo.  
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