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RESUMO 

As empresas de controle familiar, definidas aqui por meio do maior bloco de controle de 

propriedade pertencendo a uma família, possuem importância significativa na economia e em 

nossa sociedade. Isto se reflete no crescente interesse pelo estudo das características únicas 

destas organizações, bem como se tais fatores provêem maior eficiência às suas operações. 

Esta pesquisa comprova, a partir de uma amostra de indústrias de médio porte, que as 

empresas de controle familiar são tão ou mais eficientes que as empresas não familiares, 

quando comparados seus desempenhos financeiros. São analisados os principais elementos 

diferenciadores das organizações familiares, especialmente o efeito “familiness”: 

características derivadas da complexa relação entre família e negócio e que influenciam o 

desempenho destas empresas. Examina-se, também, se este desempenho superior é afetado 

pelo formato de gestão da empresa de controle familiar. São estudados dois formatos: quando 

o presidente ou a maior parte da diretoria é composta por executivos não relacionados à 

família, comumente chamado de gestão profissional, e quando estas funções estão 

concentradas nas mãos da própria família, situação denominada como gestão familiar. Neste 

sentido, não é possível afirmar que a gestão profissional acarreta desempenho superior, como 

defendido em diversas pesquisas empíricas desenvolvidas em outros países. Pelo contrário, 

demonstra-se que a gestão familiar é, no mínimo, tão eficiente quanto à gestão profissional, 

tendo, inclusive, apresentado melhor resultado em um indicador de rentabilidade. Por fim, 

analisa-se o impacto das diferentes gerações à frente da gestão das empresas familiares, 

comprovando-se que, enquanto a geração fundadora sobressai-se em termos de crescimento, 

as gerações subseqüentes apresentam melhores resultados em termos de rentabilidade, o que é 

coerente com os distintos momentos no tempo da interação entre família e negócio. 

 

Palavras-chave: 

Empresas familiares, Profissionalização da administração, Gestão por fundadores, Gestão 

familiar, Práticas de gestão, Desempenho financeiro.  

  



 

 

ABSTRACT 

The family controlled companies, here defined through the largest property control block 

belonging to a family, have a significant importance in the economy and in our society. This 

is reflected in the growing interest in the study of these organizations unique characteristics, 

as well as if such factors provide more efficiency to their operations. This research proves, 

using a sample of medium sized industries, that the family controlled companies are so or 

more efficient than the non family companies, while comparing their financial performance. 

The family organizations main differentiating elements are analyzed, specially the 

“ familiness” effect: the characteristics derived from the complex relationship between family 

and business, and which influence these companies performance. Also, it was examined if this 

superior performance is affected by the family controlled company management format. Two 

formats were studied: when the president or most of the management is composed by 

executives not related to the family, commonly named professional management, and when 

these functions are concentrated in the hands of the own family, situation named as family 

management. In this sense, it is not possible to state that the professional management results 

in a superior performance, as defended in several empiric researches developed in other 

countries. On the contrary, it is demonstrated that the family management is, at least, as 

efficient as the professional management, presenting, also, better results in a profitability 

index. Finally, the different generations’ impact ahead of the family companies’ management 

is analyzed, proving that, while the founding generation is distinguished in terms of growth, 

the subsequent generations present better results in terms of profitability, what is coherent to 

the different moments in the interaction time between family and business. 

 

Key-words: 

Family companies, Management professionalization, Management by founders, Management 

practices, Financial performance. 
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1 Introdução 

A presente pesquisa contribui para o crescente campo de estudo das empresas de controle 

familiar (ECF) no Brasil, auxiliando na compreensão das peculiaridades destas organizações 

perante as demais. Isto foi feito por meio da comparação do desempenho financeiro das 

empresas de controle familiar e não familiar. Adicionalmente, investigou-se a existência da 

relação entre o desempenho das empresas familiares e as configurações que podem assumir 

em termos da composição de seus gestores: gestão pelo fundador, gestão por gerações 

familiares posteriores e gestão por executivos não familiares. 

Neste capítulo introdutório, desenvolve-se uma breve apresentação do tema e do respectivo 

campo de estudo. São apresentados, também, os objetivos e questões de pesquisa, sua 

justificativa e a estrutura do trabalho. 

 

1.1 Campo de Estudo 

Diversos trabalhos acadêmicos reconhecem as empresas de controle familiar como um dos 

motores da economia pós-industrial (Sharma, 2004; Wang, Ahmed, & Farquhar, 2007; 

Westhead & Cowling, 1995). Alguns estudos ratificam esta posição de liderança, ao 

identificar a participação de empresas familiares na economia, como, por exemplo: 

� Na França, onde 90% das empresas de 10 a 500 empregados são familiares (Davel & 

Colbari, 2003); 

� Nos Estados Unidos, em que as organizações familiares representam 35% das 

empresas listadas no índice Standard & Poor’s 500 (Anderson & Reeb, 2003)1; 

� Em diversos outros países, onde a grande maioria das empresas é de natureza familiar, 

como na Espanha, no Chile, na Austrália e na Alemanha (Allouche, Amann, Jaussaud, 

& Kurashina, 2008). 

Deste modo, acredita-se que as empresas de controle familiar contribuem de forma majoritária 

para a criação de riquezas e de empregos (Westhead & Cowling, 1999). Com o 

reconhecimento de seu peso, tem crescido muito o interesse pelo estudo de organizações 

                                                           
1
 Neste mesmo trabalho, os autores observam que a influência das famílias na gestão de tais empresas deve ser 

maior que o percentual apurado, já que, em média, a participação de membros da família nos Conselhos de 
Administração é 2,75 vezes maior que a respectiva participação acionária. 

 



11 

 

familiares, em especial visando o desenvolvimento de uma teoria administrativa e 

organizacional própria, delimitando, inclusive, um campo específico de estudo (Davel & 

Colbari, 2003). 

Sharma (2004) e Debicki, Matherne, Kellermanns e Chrisman (2009), tabularam o número de 

artigos sobre empresas familiares, que foram publicados em periódicos acadêmicos de 

administração, que exigem revisões por pares (peer-reviewed) e possuem fator de impacto 

SSCI2 calculado. O resultado demonstra um crescimento significativo. Até 1989, haviam sido 

publicados 33 artigos. De 1990 a 1999, este número subiu para 110, uma média de 11 artigos 

ao ano. Já de 2001 a 2007, o total atingiu 291, uma média de 42 artigos por ano, o que 

significa um aumento de quase quatro vezes sobre o período anterior. 

De forma similar ao que vem ocorrendo em outros países, a produção acadêmica nacional 

sobre empresas familiares vem aumentando de forma significativa. Segundo o levantamento 

feito por Paiva, Oliveira e Melo (2008), o número de artigos sobre empresas familiares 

apresentados em eventos da ANPAD subiu de 20, no período de 1998 a 2002, para 60, 

relativo ao período de 2003 a 2007. 

 

1.2 Objetivos e Questões de Pesquisa 

O crescimento significativo da literatura acadêmica sobre as empresas familiares consolidou 

duas visões antagônicas sobre a efetividade destas organizações, bem como as potenciais 

contribuições trazidas pelas mesmas para o crescimento da economia. 

Uma delas defende que as empresas de controle familiar são, por sua própria natureza, 

ineficientes (Donnelley, 1964; Jones & Rose, 1993; Schulze, Lubatkin, Dino, & Buchholtz, 

2001). Com isso, entende-se que o modelo de empresa de capital aberto, com propriedade 

pulverizada entre muitos acionistas e controle concentrado nas mãos de gestores profissionais, 

conforme proposto por Berle & Means (1932), é o mais indicado, devendo prevalecer como 

uma espécie de modelo de referência para empresas bem sucedidas. 

As empresas estruturadas de outra forma, como as ECFs, parecem estar em estágios 

intermediários de desenvolvimento, como se destinadas a encontrar sua forma ideal somente 

por meio daquele modelo. Isto pode ser constatado pela imensa literatura voltada à orientação 

                                                           
2
 Social Science Citation Index 
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de gestores em organizações deste tipo (La Porta, Lopez-de-Silanes, & Shleifer, 1999). Para 

estes autores, as empresas familiares, que queiram tornar-se bem sucedidas como grandes 

empresas, deveriam pulverizar seu capital e profissionalizar sua gestão (Davel & Colbari, 

2003). 

Por outro lado, vários estudos questionam a validade da imagem preconizada por Berle & 

Means (1932). Estes estudos se referem tanto a países desenvolvidos (Demsetz & Lehn, 1985; 

Holderness & Sheehan, 1988), quanto em desenvolvimento (La Porta, Lopez-de-Silanes, 

Shleifer, & Vishny, 1998). 

Dadas estas abordagens antagônicas, uma das tendências do campo de pesquisa das empresas 

familiares está centrada na comparação entre o desempenho das ECFs e das empresas não 

familiares - ENFs (Allouche, Amann, Jaussaud, & Kurashina, 2008; Anderson & Reeb, 2003; 

Levie & Lerner, 2009; Villalonga & Amit, 2006; Bennedsen, Nielsen, Perez-Gonzales, & 

Wolfenzon, 2007). Com isso, busca-se identificar se as empresas familiares encontram-se 

efetivamente em um patamar abaixo das demais ou se, pelo contrário, aproveitando-se da 

relação entre família e negócio (Allouche, Amann, Jaussaud, & Kurashina, 2008), as 

empresas familiares possuem desempenho superior. De forma coerente com os resultados da 

maioria dos trabalhos, provamos nesta pesquisa que as ECFs possuem desempenho igual ou 

superior às ENFs. 

Como um desdobramento dos estudos acima mencionados, alguns autores (Bertrand & 

Schoar, 2005; Chittoor & Das, 2007; Villalonga & Amit, 2006; Bennedsen, Nielsen, Perez-

Gonzales, & Wolfenzon, 2007) examinaram a eventual relação entre o papel da família 

perante o negócio e a diferença de desempenho das empresas familiares. Basicamente, a 

influência familiar sobre o negócio pode ocorrer em dois níveis: através somente da 

propriedade ou em conjunto com a gestão (Chittoor & Das, 2007). 

No primeiro caso, a influência da família se dá pelos mecanismos de governança, não estando 

a seu cargo, porém, a gestão executiva da empresa. São as chamadas empresas familiares de 

gestão profissionalizada (EGP), onde executivos não familiares comandam a gestão da 

empresa. Já as empresas com gestão familiar (EGF) representam o segundo caso: os membros 

da família acumulam não só o controle, como exercem efetivamente a gestão da empresa. 

Os resultados destes trabalhos empíricos produziram duas posições nitidamente distintas entre 

si. Uma delas identificou superioridade de resultados obtidos pelas EGPs. Tais autores 
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(Anderson & Reeb, 2003; Bertrand & Schoar, 2005; Levie & Lerner, 2009) interpretam os 

resultados obtidos afirmando que os gestores familiares privilegiam os objetivos pessoais e 

familiares em detrimento do negócio e dos interesses de acionistas minoritários, levando ao 

exercício do nepotismo e do oportunismo. 

No outro extremo, existem estudos que demonstram que as EGFs apresentam melhores 

resultados que as profissionalizadas. Para estes casos, as conclusões apontam para as 

características únicas da inter-relação entre família e negócio. Esta relação só alcançaria seu 

efetivo potencial quando os gestores, em sua maior parte, tiverem origem nos quadros da 

própria família (Anderson & Reeb, 2003; Bennedsen, Nielsen, Perez-Gonzales, & Wolfenzon, 

2007; Miller & Le Breton-Miller, 2006; Levie & Lerner, 2009; Sharma, 2004). 

Assim, sobre este tópico, desenvolvemos uma segunda análise comparativa: entre EGPs e 

EGFs. Como os resultados das pesquisas acadêmicas não são conclusivos, testamos dois 

conjuntos de hipóteses que competem entre si: um favorável às EGPs e outro às EGFs. 

Uma linha derivada deste debate foi desenvolvida por Villalonga e Amit (2006), entre outros. 

Estes buscaram isolar o efeito das diferentes gerações no comando das ECFs e identificaram 

que a performance de empresas familiares é superior enquanto seus fundadores estão à frente 

do negócio (empresas familiares geridas pelo fundadores - EFF). Após sua saída, existiria 

uma queda de desempenho, mais forte se sucedido por outro membro da família (empresas 

familiares geridas por gerações subseqüentes - EGS), mas também em comparação com 

empresas de gestão profissional. Este aspecto compreende a terceira linha de análise da 

presente pesquisa. 

Em resumo, este estudo tem como objetivo verificar a existência das seguintes relações: 

� O desempenho financeiro das ECFs é superior ao das ENFs; 

� O desempenho financeiro das EGFs é superior (inferior) ao das EGPs; 

� O desempenho financeiro das EFFs é superior tanto às EGPs, quanto às EGSs. 

Em todos os casos, a análise de desempenho foi conduzida por meio de duas dimensões: 

rentabilidade e crescimento. 
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1.3 Justificativa e Estrutura do Trabalho 

A justificativa para o desenvolvimento da pesquisa fundamenta-se não só na relevância do 

tema em si, já exposto acima, como também pelo ineditismo do trabalho na literatura 

acadêmica nacional. Não obstante o crescimento da produção acadêmica nacional sobre 

empresas familiares, até onde foi possível examinar, não foi localizado nenhum trabalho que 

tenha tido como foco a análise comparativa de desempenho entre empresas familiares e não 

familiares, considerando ou não o grau de profissionalização de gestão daquelas empresas3. 

Na meta-análise que produziram quanto à produção científica sobre empresas familiares, 

Paiva, Oliveira e Melo (2008) confirmam este resultado ao não relacionarem nenhum estudo 

sobre performance em suas conclusões. 

Outra contribuição do presente trabalho encontra-se na adoção de boas práticas de gestão 

como variável de controle, o que pouco é observado nos demais estudos sobre empresas 

familiares. A escolha deste construto como variável de controle justifica-se pelo crescente 

destaque que tem sido dado nas pesquisas acadêmicas para a relação entre essas práticas e o 

desempenho financeiro de empresas (Bloom & Van Reenen, 2007; Collins & Clark, 2003; 

Laugen, Acur, Boer, & Frick, 2005; Astrachan & Kolenko, 1994), buscando-se, com isso, 

segregar seu efeito sobre a performance, na amostra estudada. 

O restante deste trabalho está assim estruturado. O capítulo 2 trata do detalhamento do 

referencial teórico, explicitando as hipóteses a serem testadas no âmbito desta pesquisa. O 

objeto do capítulo 3 é a metodologia de pesquisa, onde são descritas em detalhe a fonte de 

dados, a amostra e as técnicas utilizadas para sua obtenção. O capítulo 4 detalha o modelo 

estatístico aplicado, contendo a definição das variáveis e as técnicas de análise utilizadas. O 

capítulo 5 detalha e discute os resultados. O capítulo 6 traz as conclusões. 

  

                                                           
3
 Somente foram localizados dois trabalhos ligeiramente assemelhados (Silveira, 2004; Okimura, 2003), mas que 

tratam da relação entre estrutura de propriedade, medida através do grau de concentração de ações com direito a 
voto, e o desempenho da empresa. 
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2 Referencial Teórico 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o referencial teórico, que é utilizado para análise 

dos resultados. Inicialmente, define-se o conceito de empresa familiar. Na sequência, o 

capítulo está dividido conforme as três relações propostas para estudo. Ao final de cada parte, 

as respectivas hipóteses de pesquisa são deduzidas. 

 

2.1 Conceito de Empresa Familiar 

Como em qualquer campo de pesquisa emergente, algumas questões fundamentais 

permanecem em aberto no estudo das empresas familiares. Uma delas envolve justamente a 

exata definição do conceito de empresa familiar (Allouche, Amann, Jaussaud, & Kurashina, 

2008). Em um estudo conduzido por Astrachan e Shanker (2003), concluiu-se que as 

empresas familiares nos EUA poderiam variar de 3 milhões a 24 milhões de negócios, 

dependendo das definições utilizadas em diferentes artigos. Refletindo a disparidade de 

definições, a comparação entre os resultados dos estudos torna-se muito difícil (Wang, 

Ahmed, & Farquhar, 2007). 

Villalonga e Amit (2006) debruçaram-se sobre este problema e identificaram que o debate 

sobre o conceito de empresa familiar abrange três dimensões: propriedade de capital, detenção 

de poder de voto e participação na gestão da empresa. Segundo tais autores, estas dimensões 

podem ser aplicadas de forma cumulativa. 

Alguns autores conceituam uma empresa familiar utilizando somente a primeira dimensão: a 

partir do fato que a maior parte de seu capital é de propriedade de uma ou mais famílias 

(Gersick, Davis, Hampton, & Landsberg, 1997; Lansberg, Perrow, & Rogolsky, 1988). Já a 

segunda dimensão, dentre as três a menos comum, acrescenta à análise o fato de existirem 

diferentes direitos de votos entre os acionistas. 

A definição que inclui as três dimensões estabelece uma empresa familiar como sendo aquela 

em que um ou mais membros de uma família exerce considerável controle administrativo 

sobre a empresa (Lanzana & Constanzi, 1999). As principais críticas a esta forma de definição 

de empresas familiares se baseia na premissa de que as famílias, tendo ou não representantes 

na gestão, exercem influência sobre a missão e os objetivos da organização a partir de seus 

próprios interesses (Garcia, 2001). 
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Chrisman, Chua e Sharma (2005) adicionam a esta discussão o componente transgeracional. 

Nesta linha, estão autores que somente consideram uma empresa como familiar quando sua 

propriedade e gestão são transmitidas de uma geração para outra, ou seja, se esta estiver 

identificada com uma família há pelo menos duas gerações (Grzybovski & Tedesco, 1998; 

Ricca, 2006). Esta linha, bastante difundida nos EUA, separa empresas familiares (FOB – 

family-owned businesses) de empresas controladas por fundadores (FCB – founder-controlled 

businesses). 

Por possuir maior apoio na literatura (La Porta, Lopez-de-Silanes, & Shleifer, 1999; 

Claessens, Djankov, & Lang, 2000; Faccio & Lang, 2002), utilizaremos nesta pesquisa o 

conceito de empresa familiar, que independe de ter ocorrido processo sucessório e se detém 

somente no controle societário atual. Outrossim, como neste estudo analisamos de forma 

separada o efeito da gestão familiar ou profissional em empresas familiares, justifica-se a 

adoção do conceito de empresa familiar concentrado na propriedade de capital. 

De modo a tornar clara a definição adotada neste texto, sempre que possível, nos referiremos 

à empresa familiar como “empresa de controle familiar” ou mesmo por sua abreviatura, ECF. 

 

2.2 Desempenho de Empresas de Controle Familiar 

As empresas familiares existem há muito tempo. Família e trabalho caminhavam entrelaçados 

nas sociedades pré-industriais. Todavia, o processo de racionalização da atividade econômica, 

marcado pelo advento da revolução industrial, trouxe consigo a separação entre as vidas 

profissional e familiar. Tais alterações afetaram as concepções sobre a influência da família 

na vida profissional. Nessa visão, família e trabalho são melhores quando separados entre si 

(Davel & Colbari, 2003). 

Esse contexto histórico explica o enfoque negativo dado pelos estudos pioneiros sobre 

organizações familiares. Os laços familiares e as questões emocionais eram concebidos como 

sendo incompatíveis com a racionalidade e o comprometimento exigido pelas organizações. A 

separação entre família e negócio era considerada como um princípio básico para a gestão de 

um empreendimento de sucesso (Davel & Colbari, 2003). Estes dois sistemas, a família e o 

negócio, um racional, outro emocional, deveriam ser separados para a obtenção de 

organizações eficientes (Fletcher, 2000). 
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No entanto, tal quadro começa a ser alterado, à medida que se observa que esta visão já não é 

mais dominante nas teorias organizacionais contemporâneas. Na década de 1980, diversos 

autores, embora reconheçam os componentes família e negócio como separados entre si, 

passam a argumentar que eles são permeáveis (Kepner, 1983; Ward, 1987). Dessa forma, as 

influências familiares não são interpretadas como externas ao sistema organizacional. Ao 

contrário, são vistas como motivadoras de sua eficiência (Davel & Colbari, 2003). 

Ao longo da década de 1990, acentuaram-se os estudos que visavam compreender melhor a 

influência mútua entre família e negócio (Astrachan & Kolenko, 1994; Daily & Dollinger, 

1992; Gallo & Vilaseca, 1996; Gersick, Davis, Hampton, & Landsberg, 1997; McConaughy, 

Walker, Henderson, & Mishra, 1998). Conforme a meta-análise produzida por Sharma 

(2004), o uso da teoria de RBV (resource-based view – visão baseada em recursos) destacou-

se como ferramental utilizado neste sentido. 

De acordo com os conceitos da RBV, a firma deve basear sua competitividade em recursos 

que permitam diferenciar-se no mercado de produtos. Segundo Barney (1991), para um 

recurso ser fonte de vantagem competitiva sustentável, este deve ser valioso, raro, difícil de 

imitar e difícil de ser substituído. Neste sentido, a intrincada conexão entre família e negócio 

gera uma eficiência organizacional que se torna em si mesma um recurso de difícil imitação, 

fonte de vantagem competitiva (Allouche, Amann, Jaussaud, & Kurashina, 2008). 

Tais constatações são totalmente consistentes com o modelo de evolução dos três círculos, 

adotado em larga escala empiricamente e que pode ser visualizado na Figura 1. Neste modelo, 

conforme a empresa cresce, as esferas da gestão, família e propriedade migram da 

concentração nas mãos de uma única pessoa para uma gradual separação, em que passam a ter 

normas, valores e estruturas próprias. Esta separação propicia a existência de relações 

peculiares entre as três dimensões, características únicas das empresas familiares (Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 2006). 
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Nas duas últimas décadas, no entanto, as discussões teóricas consolidaram correntes 

antagônicas entre si, com autores se dividindo entre prós e contrários à real contribuição 

trazida pelas empresas familiares (Sharma, 2004). Na linha contrária às ECFs, diversos 

autores identificam fatores que apontam para sua menor eficiência, quando comparadas com 

as demais (Anderson & Reeb, 2003; Miller & Le Breton-Miller, 2006; Bennedsen, Nielsen, 

Perez-Gonzales, & Wolfenzon, 2007): 

� Famílias no controle de organizações tendem a influenciar a condução dos negócios de 

modo que favoreçam primariamente aos seus próprios membros, em detrimento 

daquilo que é melhor para o negócio e, por conseqüência, para os acionistas 

minoritários; 

� Paternalismo, dramas sucessórios e nepotismo nas relações humanas têm maiores 

índices de incidência nas empresas de controle familiar; 

� A necessidade crescente de capital, à medida que o aumento do tamanho da família, 

geração após geração, leva a um maior número de membros dependentes do resultado 

do negócio, afeta negativamente o resultado das ECFs. 

Evolução da Empresa de Controle Familiar 

Família 
+ 

Propriedade 
+ 

Gestão 

Família 
 

Propriedade 

Gestão do 
Negócio 

tempo 

Figura 1 - Evolução das ECFs pelo Modelo de 3 Círculos - adaptado de Gersick, 
Davis, Hampton, & Landsberg (1997) 
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Já a corrente favorável às ECFs abriga vários pesquisadores que defendem sua maior 

eficiência (Demsetz & Lehn, 1985; James, 1999; Allouche, Amann, Jaussaud, & Kurashina, 

2008; Levie & Lerner, 2009). Em geral, tais autores se valem dos seguintes aspectos: 

� Existência de farto conhecimento especializado no negócio entre os membros da 

família; 

� Redução do conflito de agência, pois nas ECFs propriedade e controle andam juntos; 

� Adoção de longos horizontes de investimentos, não caindo na armadilha de ganhos de 

curto prazo; 

� Manutenção de uma elevada reputação e o desejo de passar a empresa de forma 

saudável às próximas gerações levam as ECFs a investimentos mais eficientes; 

Com o objetivo de verificar a existência ou não de vantagem competitiva, parte significativa 

da produção acadêmica voltou-se para a comparação entre o desempenho das ECFs e ENFs. 

Embora os resultados não apontem a uma única direção, não sendo, portanto, conclusivos 

(Levie & Lerner, 2009), a maioria dos estudos identifica desempenho superior das empresas 

familiares com relação às empresas não familiares (Sharma, 2004). O quadro 1 lista os 

principais estudos acadêmicos de comparação de performance entre ECFs e ENFs, com suas 

conclusões. 

Dos doze estudos relatados, a maioria aponta vantagem de performance para as empresas de 

controle familiar, embora o número de artigos em que esta diferença não pôde ser 

estatisticamente comprovada também tenha sido grande. Resumindo o resultado exposto no 

quadro 1, temos seis artigos que indicam desempenho superior das ECFs, quatro estudos que 

não encontraram diferenças estatisticamente significativas entre ECFs e ENFs, e dois artigos 

indicam desempenho superior das ENFs. 

Assim, tomando por base os resultados encontrados na maior parte da produção acadêmica 

sobre performance de empresas de controle familiar e considerando que, nestes estudos, boa 

parte das análises de desempenho foram conduzidas sobre indicadores de rentabilidade e 

crescimento, formulamos nossas duas primeiras hipóteses: 

Hipótese 1: ECFs têm desempenho superior, em termos de rentabilidade, a ENFs. 

 

Hipótese 2: ECFs têm desempenho superior, em termos de crescimento, a ENFs. 
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Artigo Desempenho avaliado 
Definição de Empresa 

Familiar Critério de amostragem Resultados 

Allouche et al 
(2008) 

ROA, ROE, ROIC e 
grau de endividamento 

Separou as ECFs em dois 
tipos: com ou sem 
envolvimento da família na 
gestão da empresa. 

Empresas presentes na base 
Worldscope 

ECFs têm desempenho 
superior em todas as 
dimensões analisadas 

Anderson e Reeb 
(2003) 

Tobin’s q, ROA e ROE 1 – A família detém 
participação societária 
2 – A família possui assentos 
no Conselho de Administração 
3 – CEO é da família 

S&P 500, exceto bancos e 
utilities 

ECFs têm Tobin’s q e ROA 
maiores 

Chrisman, Chua e 
Litz (2004) 

Crescimento das vendas 1 – A família detém 
participação societária 
2 – A família possui número 
mínimo de posições na gestão 
3 – CEO é da família 

Empresas com pelo menos 5 
funcionários e que 
constavam da base do Small 
Business Development 
Center Program (USA) 

Não há diferença 
estatisticamente significativa 
entre ECFs e ENFs 

Daily e Dollinger 
(1992) 

Tamanho, crescimento 
das vendas e margem 
operacional 

1 – A família detém 
participação societária 
2 – A família possui número 
mínimo de posições na gestão 

Indústrias com até 500 
funcionários e localizadas 
nos códigos SIC 20 a 39 

ECFs têm desempenho 
superior em todas as 
dimensões analisadas 

Demsetz e Lehn 
(1985) 

Margem de lucro 
contábil 

1 – A família detém 
participação societária 

Empresas constantes das 
bases da CDE (Corporate 
Data Exchange) e Fortune 
500 

Não há diferença 
estatisticamente significativa 
entre ECFs e ENFs 

Dibrell e Craig 
(2006) 

ROA, Crescimento das 
vendas, do número de 
empregados e do 
market share 

Identificação se EF ou não era 
feita pelo respondente ao 
questionário 

A partir de uma base da Dun 
& Bradstreet, foram 
amostradas empresas com 
até 500 empregados. 

ECFs têm ROA e 
crescimento das vendas 
maiores que ENFs 
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Artigo Desempenho avaliado Definição de Empresa 
Familiar 

Critério de amostragem Resultados 

Gallo, Tapies e 
Cappuyns (2000) 

Crescimento dos ativos, 
das dívidas e outros 
indicadores financeiros 

Identificação se ECF ou não 
era feita pelo respondente ao 
questionário 

Empresas espanholas com 
faturamento superior a 3 
bilhões de pesetas em 1995 
e mais de 150 empregados 

ENFs têm maior crescimento 
dos ativos que ECFs 

Gallo e Vilaseca 
(1996) 

ROE e grau de 
endividamento 

1 – A família detém 
participação societária 
2 – A família possui número 
mínimo de posições na gestão 

Empresas espanholas 
constantes da base do IESE 
e com faturamento anual 
superior a 40 milhões de 
pesetas em 1992 

ECFs têm desempenho 
superior em todas as 
dimensões analisadas 

Gomez-Meija, 
Nunez-Nickel e 
Gutierrez (2001) 

Crescimento das vendas 1 – A família detém 
participação societária 
2 – CEO é da família 

Jornais espanhóis. ENFs têm desempenho 
superior 

Levie e Lerner 
(2009) 

Crescimento das vendas 
e do número de 
empregados 

Identificação se EF ou não era 
feita pelo respondente ao 
questionário 

Empresas pesquisadas pelo 
Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) em 2005 e 
2006 

Não há diferença 
estatisticamente significativa 
entre ECFs e ENFs 

McConaughy, 
Matthews e Fialko 
(2001) 

Valuation das empresas 
e grau de 
endividamento 

1 – Empresas listadas em bolsa 
2 – CEO é da família 

Empresas que estivessem na 
lista das 1000 maiores 
empresas da Business Week 

ECFs têm desempenho 
superior em todas as 
dimensões analisadas 

Schulze, Lubatkin, 
Dino, & Buchholtz 
(2001) 

Crescimento das vendas 1 – A família detém 
participação societária 
 

Empresas participantes de 
uma pesquisa de 
organização internacional de 
auditoria  

ENFs têm desempenho 
superior, devido ao maior 
custo de agência das ECFs 

Legenda: ROA = retorno sobre ativos = lucro líquido/ativos totais (return on assets) / ROE = retorno sobre patrimônio = lucro 
líquido/patrimônio líquido (return on equity) / ROIC = retorno sobre capital investido (return on invested capital) / Tobin’s q = razão entre valor 
de mercado e valor patrimonial da empresa 
Quadro 1 - Principais Artigos sobre Comparação de Desempenho entre ECFs e ENFs 

Fonte: adaptado e ampliado a partir de Dyer (2006). 
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2.3 Profissionalizar ou não a Gestão: Reflexos sobre o Desempenho da Empresa 
Familiar  

Devido à grande parcela de controle societário detido, os membros das famílias estão em 

condições incomuns para exercer influência sobre os resultados das empresas de controle 

familiar (Anderson & Reeb, 2003). Todavia, o grau em que esta influência pode ser exercida 

depende diretamente do envolvimento da família com a gestão da empresa: a gestão pode ser 

realizada pela própria família ou passar a executivos profissionais a administração do negócio 

(Chittoor & Das, 2007). 

Em termos da produção acadêmica sobre as formas de gestão das empresas de controle 

familiar, existem duas correntes nitidamente distintas entre si: aquela que defende a maior 

eficiência das empresas familiares de gestão profissionalizada e a que conclui que as 

características únicas da inter-relação entre família e negócio só alcançam seu efetivo 

potencial quando os gestores, em sua maior parte, têm origem nos quadros da própria família 

(Anderson & Reeb, 2003; Bennedsen, Nielsen, Perez-Gonzales, & Wolfenzon, 2007; Miller 

& Le Breton-Miller, 2006; Levie & Lerner, 2009; Sharma, 2004). 

O principal tópico de discussão entre tais correntes refere-se aos ganhos ou perdas em termos 

de custo de agência que estas duas formas de gestão podem acarretar (Dyer, 2006; Anderson 

& Reeb, 2004; Schulze, Lubatkin, Dino, & Buchholtz, 2001; Miller & Le Breton-Miller, 

2006). Burkart, Panunzi e Shleifer (2003) delineiam dois conflitos, que são essenciais para a 

compreensão do custo de agência em organizações familiares: o conflito entre gestores e 

acionistas e aquele que contrapõe acionistas familiares e acionistas minoritários. 

De acordo com os trabalhos seminais da Teoria de Agência, o conflito entre gestores e 

acionistas tende a ser bem pequeno em EGFs, já que as figuras de proprietário (principal) e 

administrador (agente) se misturam (Jensen & Meckling, 1976; Morck, Shleifer, & Vishny, 

1988). Com isso, os custos que são usualmente arcados pelas demais empresas, entre elas as 

EGPs, com mecanismos para monitorar o desempenho e comportamento dos agentes, são 

menores no caso das EGFs (Schulze, Lubatkin, Dino, & Buchholtz, 2001). Mesmo que agente 

e principal não sejam exatamente a mesma pessoa (fundador aposentado e filho como gestor 

ou CEO fundador e diretor não familiar, por exemplo), os objetivos comuns, o alto nível de 

confiança e os valores compartilhados diminuem consideravelmente a necessidade de 

mecanismos de controle (Dyer, 2006). Corroborando com esta linha, alguns autores 

estudaram as equipes de alta gestão das EGFs e demonstraram que as mesmas possuem 
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características diferenciadas com relação às empresas não familiares, como: maior grau de 

coesão com relação aos objetivos da organização (Ensley & Pearson, 2005) e menor relação 

entre os honorários do CEO e a performance da empresa (McConaughy D. , 2000). 

Ressalte-se, porém, que as famílias envolvidas em empreendimentos comerciais muitas vezes 

não se notabilizam pela sua harmonia interna. Pelo contrario, decisões relativas à distribuição 

do controle societário, remuneração, risco e papéis a serem desempenhados podem conduzir a 

severos conflitos familiares (Dyer, 2006). Nestes casos, diferentes gestores familiares podem 

estar mais interessados em atender seus interesses pessoais do que aqueles relativos ao 

negócio, desfazendo, assim, as vantagens argumentadas perante as EGPs. 

Nas empresas familiares, além do conflito propriedade x gestão, é igualmente relevante a 

oposição de interesses entre grandes detentores de blocos de participação societária, 

usualmente pertencentes ou relacionados às famílias fundadoras, e acionistas minoritários 

(Burkart, Panunzi, & Shleifer, 2003). Alguns autores, que analisaram de forma mais próxima 

este outro conflito, argumentam que os investidores minoritários somente estarão protegidos 

se a empresa possuir mecanismos que limitem a ação de expropriação da riqueza pelos 

acionistas dos blocos controladores (Grossman & Hart, 1986; Hart & Moore, 1990; Morck & 

Yeung, 2003; Schulze, Lubatkin, Dino, & Buchholtz, 2001). E a forma mais efetiva de atuar 

sobre este conflito reside justamente em profissionalizar a gestão da empresa e implantar 

mecanismos de governança corporativa que atuem tanto sobre gestores, como sobre os 

acionistas controladores (Westphal, 1998; Anderson & Reeb, 2004). Aqui, a solução indicada 

privilegia as EGPs, em detrimento das EGFs. 

Além do ponto relativo ao custo de agência, outros aspectos são destacados na literatura 

acadêmica sobre os prós e contras dos dois formatos de gestão para as empresas familiares. 

 

Aspectos favoráveis à profissionalização da gestão 

Os gestores profissionais representam uma opção adequada para as empresas familiares 

porque estão mais aptos ao desempenho de suas funções (Schein, 1968). Para embasar sua 

conclusão, o referido autor argumenta que as ações dos gestores profissionais são guiadas por 

um conjunto de princípios ou proposições independente do caso particular em discussão; que 

possuem conhecimento técnico especializado no campo da administração e, portanto, 
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possuem melhor base para a tomada de decisões; e que eles são orientados por resultados e 

não por laços familiares. 

Bertrand e Schoar (2005), por exemplo, concluíram que o fato de uma empresa apresentar 

controle societário familiar não a distingue das demais empresas em termos de lucratividade, 

mas a gestão familiar sim. Empresas com gestão familiar apresentaram resultados 

substancialmente negativos, quando comparados com as empresas familiares com gestão 

profissional. 

Dentre os autores brasileiros, estes argumentos encontram forte guarida. Segundo Macedo 

(2000, p. 9) “a sobrevivência das organizações familiares brasileiras, hoje, está diretamente 

relacionada ao contexto externo mundial, que se caracteriza pelo crescimento do capitalismo e 

o processo de globalização. Trata-se de um processo irreversível e de maior integração entre 

os países nos campos econômico, cultural, político etc.” 

Diante desse processo, autores como Lodi (1994) e Bernhoeft (1999) entendem que só resta às 

organizações se adaptarem. Acreditam, também, que essa adaptação está condicionada à 

profissionalização de sua gestão. Este processo passa pela adoção de práticas de gestão mais 

racionais e atuais, menos intuitivas e personalizadas (Lodi, 1998). 

Além de apontarem as melhorias advindas de uma gestão profissional, vários autores também 

apontam efeitos perversos na prática da gestão familiar. 

a) Conjunto limitado de talentos para compor os cargos de gestão: quando a seleção de 

gestores ocorre somente a partir dos membros da família, reduz-se o conjunto de 

potenciais talentos que podem ser usados e o grau de competitividade entre os 

pretendentes à determinada vaga. Este fato tende a levar a gestores pior preparados no 

caso das empresas de gestão familiar, em detrimento de executivos profissionais mais 

capazes e talentosos (Burkart, Panunzi, & Shleifer, 2003; Bloom & Van Reenen, 

2007); 

b) Efeito Carnegie: o conhecimento de que membros da família seguramente receberão 

uma posição na futura administração da empresa pode gerar o chamado Carnegie 

effect (Bloom & Van Reenen, 2007). O Carnegie effect foi assim denominado em 

razão das declarações de Andrew Carnegie, filantropo americano, que argumentava 

que os talentos dos filhos eram limitados pelos pais, quando os mesmos deixavam 

enorme riqueza para seus descendentes, conduzindo-os a levar vidas menos úteis e 
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valorosas do que eles, de outra forma, o fariam (Holtz-Eakin, Joulfaian, & Rosen, 

1993 apud Bloom & Van Reenen, 2007). 

c) Desestímulo a executivos não familiares: alocar membros da família como gestores 

pode levar pelo menos parte dos executivos profissionais da empresa a se ressentirem 

por reconhecerem que mérito e talento não são necessariamente requisitos levados em 

consideração como critérios para promoção (Anderson & Reeb, 2003); 

d) Tensões entre objetivos familiares e do negócio: segundo a pesquisa conduzida por 

Bennedsen, Nielsen, Perez-Gonzales e Wolfenzon (2007), quando decisões na 

empresa envolvem objetivos conflitantes entre família e negócio, os gestores 

familiares tendem a tomar decisões que beneficiem a família, mesmo em detrimento 

da menor rentabilidade para o negócio que tais decisões possam acarretar. 

 

Aspectos favoráveis à gestão familiar 

Alguns estudos destacam a existência de efeitos benéficos advindos da gestão familiar, 

trazendo para a empresa habilidades e atributos que gestores profissionais não possuem. A 

seguir relacionamos os mais evidenciados pela literatura: 

a) Conhecimentos específicos: Bennedsen, Nielsen, Perez-Gonzales e Wolfenzon (2007) 

identificaram casos em que os atributos possuídos pelos gestores familiares são tão 

específicos e relacionados ao respectivo ramo de atividade, que demandaria muito 

tempo e recursos da empresa para se beneficiar de um executivo contratado 

externamente; 

b) Perseguição de recompensas não-monetárias: Este aspecto está relacionado ao que 

Demsetz e Lehn (1985) chamaram de “amenity potential” no controle da firma, ou 

seja, os benefícios não pecuniários que os controladores podem extrair a partir da 

gestão direta da empresa, como: o prazer de ver o nome de sua família perpetuado na 

gestão da empresa, ver seu filho à frente do posto mais alto ou garantir a passagem do 

negócio para as próximas gerações (Westhead & Howorth, 2006). Com isso, gestores 

da família muitas vezes se enxergam como guardiões da empresa familiar e 

consideram o desempenho do negócio como uma espécie de extensão de seu próprio 

bem estar (Davis, Schoorman, & Donaldson, 1997). Outros autores desenvolveram 

pesquisas sobre este fator e concluíram pela sua existência, embora sua intensidade 
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possa variar conforme o ramo de atividade da empresa ou com questões culturais do 

país de origem da família (Ehrhardt & Nowak, 2003; Bhattacharya & Ravikumar, 

2004); 

c) Efeito reputação: a criação de laços duradouros e sustentáveis com diversos 

stakeholders, gera impacto positivo sobre a performance de empresas de controle 

familiar sobre as não familiares. Boa parte destes relacionamentos é personalista e 

encontra-se bastante centrada nas figuras dos gestores familiares (Anderson & Reeb, 

2003). A perspectiva neoinstitucional sugere que relações construídas sobre tais 

valores podem acarretar um aumento de performance para a empresa (Van den Berghe 

& Carchon, 2003); 

d) Longo tempo nas funções executivas: Conforme estudo conduzido por Le Breton-

Miller, Miller e Steier (2004), o mandato de um gestor familiar varia, em média e 

conforme o ramo de atividade, de quinze a vinte e cinco anos. Já os executivos 

contratados externamente têm períodos de gestão nas empresas familiares de três a 

quatro anos. Com isso, gestores familiares sentem-se mais seguros em seus trabalhos e 

podem atuar com a expectativa que permanecerão em suas funções por um bom 

tempo. A conclusão obtida pelos autores é que, nestes casos, os gestores familiares se 

sentem mais comprometidos em tomar as medidas que sejam necessárias para tornar a 

empresa mais forte; 

e) Gestores familiares evitam soluções imediatistas: em decorrência da própria extensão 

maior de sua permanência na gestão da empresa, os executivos familiares costumam 

evitar decisões oportunistas, que beneficiem resultados de curto prazo somente, em 

detrimento de investimentos e da performance de longo prazo da empresa e de sua 

própria carreira (Miller & Le Breton-Miller, 2006). Nesta linha, Amihud e Lev (1999) 

e Fox e Hamilton (1994) concluíram em seus respectivos estudos que gestores 

familiares, em geral, preferem não tomar medidas potencialmente perigosas, como 

aquisições em áreas fora do ramo de atividade da empresa (apesar do aumento de 

receita que isso possa proporcionar) ou redução de custos através de downsizings (que 

leva consigo capital humano e intelectual da empresa). 

Na esteira destes estudos, autores como Anderson & Reeb (2003) e Miller & Le Breton-Miller 

(2006) defendem que as EGFs têm melhor performance do que as EGPs. 
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De forma coerente com o equilíbrio de argumentos acima relatado, as análises empíricas 

encontram-se divididas entre o melhor desempenho das EGPs ou das EGFs, conforme 

demonstra o quadro a seguir: 

Artigo Desempenho avaliado Resultado 
Anderson e Reeb 
(2003) 

Tobin’s q e ROA EGFs têm desempenho superior em 
ROA. Tobin’s q não apontou efeito. 

Anderson e Reeb 
(2004) 

Tobin’s q EGPs têm desempenho superior. 

Bennedsen, 
Nielsen, Perez-
Gonzales e 
Wolfenzon (2007) 

Crescimento de ativos e 
ROA. Foco em período logo 
depois da saída do CEO 
fundador. 

EGPs têm desempenho superior nos 
testes de rentabilidade (ROA). Nos 
testes de crescimento, esta conclusão 
não foi suportada.  

Bloom e Van 
Reenen (2007) 

Crescimento das vendas, 
ROE, Tobin’s q 

Não há diferença significativa. A única 
exceção é quando o CEO é escolhido 
por critério de primogenitura, quando a 
EGF desempenha pior. 

Gomez-Meija, 
Nunez-Nickel e 
Gutierrez (2001) 

Crescimento das vendas EGFs têm desempenho superior. 

Pérez-Gonzalez 
(2006) 

Crescimento das vendas, 
Tobin’s q, Gastos de P&D 
sobre ativos, MB, MO, ROA. 
Foco em período logo depois 
da saída do CEO fundador. 

EGPs têm desempenho superior 
somente para ROA e nos casos em que 
o CEO familiar não tinha em seu 
currículo um curso em escola de 
negócio de primeira linha. 

Sciascia e 
Mazzola (2008) 

Crescimento das vendas, 
crescimento da receita, 
crescimento do lucro líquido, 
crescimento dos dividendos, 
ROA, ROE e endividamento 

EGPs têm desempenho superior, a 
partir da aplicação de um índice que 
conjuga todas as variáveis dependentes 
analisadas. 

Sraer e Thesmar 
(2007) 

Tobin’s q, ROA, ROE e 
dividendos sobre lucros 

EGFs têm desempenho superior em 
ROA e ROE. Tobin’s q e dividendos 
sobre lucros não apontaram efeito. 

Legenda: MB = margem bruta (lucro bruto/vendas líquidas) / MO = margem operacional 
(lucro operacional/ vendas líquidas) / ROA = retorno sobre ativos = lucro líquido/ativos 
totais (return on assets) / ROE = retorno sobre patrimônio = lucro líquido/patrimônio líquido 
(return on equity) / Tobin’s q = razão entre valor de mercado e valor patrimonial da empresa 
Quadro 2 - Principais Artigos sobre Comparação de Desempenho entre EGFs e EGPs 
Fonte: coleta de informações junto aos próprios artigos. 

 

Do quadro acima, computamos 4 resultados favoráveis às EGPs contra 3 resultados favoráveis 

às EGFs (e um indefinido). 

Assim, dados os resultados não conclusivos dos estudos realizados no exterior, 

desenvolvemos dois conjuntos de hipóteses que competem entre si, de forma semelhante à 
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formulação feita por Anderson e Reeb (2004). As hipóteses 3A e 3B tratam da análise sob o 

ponto de vista da rentabilidade: 

Hipótese 3A: EGPs têm desempenho superior, em termos de rentabilidade, a EGFs. 

 

Hipótese 3B: EGFs têm desempenho superior, em termos de rentabilidade, a EGPs. 

 

Já as hipóteses 4A e 4B enfocam como variável dependente o crescimento: 

Hipótese 4A: EGPs têm desempenho superior, em termos de crescimento, a EGFs. 

 

Hipótese 4B: EGFs têm desempenho superior, em termos de crescimento, a EGPs. 

 

2.4 Gestão Familiar: a Influência das Gerações sobre o Desempenho da Empresa 

Em uma linha alternativa de estudo, alguns autores defendem que as empresas familiares 

geridas por seus fundadores apresentam performance diferenciada (Anderson & Reeb, 2003; 

Villalonga & Amit, 2006; Kelly, Athanassiou, & Crittenden, 2000). Neste sentido, tais autores 

dividem as empresas familiares em três grupos quanto à sua gestão: empresas geridas por seus 

fundadores (EFF), empresas administradas por familiares de gerações subsequentes (EGS) e 

empresas familiares que profissionalizaram a sua gestão (EGP). 

O principal argumento utilizado apóia-se no raciocínio que, quando seus fundadores estão à 

frente de sua administração, os benefícios da gestão familiar, acima discutidos, são 

significativamente ressaltados (Villalonga & Amit, 2006). Para estas pesquisas, portanto, as 

EFF’s apresentam desempenho superior tanto com relação às EGPs, quanto às EGS’s, 

demonstrando o valor único aportado pelo “criador à sua criatura”. 

Adicionalmente, alguns autores pontuam que o fundador contribui com um conhecimento 

ímpar do negócio, que resulta em um maior volume de inovações e idéias geradoras de valor 

(Morck, Shleifer, & Vishny, 1988), e, através da difusão de uma cultura corporativa distinta, 

obtém maior produtividade da força de trabalho empregada (Sraer & Thesmar, 2007). Com 
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isso, o receio dos acionistas minoritários de serem expropriados decresce devido aos retornos 

acima da média que são obtidos nestas empresas (Villalonga & Amit, 2006). 

Os principais artigos, que investigaram a superioridade de desempenho das empresas 

familiares geridas por seus fundadores, estão relacionados abaixo: 

Artigo Desempenho avaliado Resultado 
Anderson e Reeb 
(2003) 

Tobin’s q e ROA EFFs têm desempenho superior em 
termos de crescimento do valor de 
mercado. Não há conclusão quanto ao 
indicador de rentabilidade. 

Lee (2006) Crescimento das vendas, 
crescimento do lucro 
líquido, ML, CAPEX 
sobre vendas. 

EFFs têm desempenho superior em 
termos das variáveis de crescimento. 

McConaughy, 
Walker, Henderson e 
Mishra (1998) 

Crescimento das vendas, 
Tobin’s q, ROA, MB, 
ML 

EGSs têm desempenho superior em 
termos de crescimento das vendas e de 
Tobin’s q. 

McConaughy, 
Matthews e Fialko 
(2001) 

Crescimento das vendas, 
ROA, MB, ML 

EFFs têm desempenho superior quanto 
a indicadores de lucratividade. 

Sraer e Thesmar 
(2007) 

Tobin’s q, ROA, ROE e 
dividendos sobre lucros 

EFFs têm desempenho superior quanto 
a indicadores de lucratividade. 

Villalonga e Amit 
(2006) 

Tobin’s q e ROA EFFs têm desempenho superior em 
todas as variáveis dependentes 
analisadas. 

Wang, Ahmed e 
Farquhar (2007) 

Crescimento das vendas, 
crescimento do lucro 
líquido, ROA, ROE 

EFFs têm desempenho superior em 
todas as variáveis dependentes 
analisadas. 

Legenda: MB = margem bruta (lucro bruto/vendas líquidas) / MO = margem operacional 
(lucro operacional/ vendas líquidas) / ROA = retorno sobre ativos = lucro líquido/ativos 
totais (return on assets) / ROE = retorno sobre patrimônio = lucro líquido/patrimônio líquido 
(return on equity) / Tobin’s q = razão entre valor de mercado e valor patrimonial da empresa 
Quadro 3 - Principais Artigos sobre Comparação de Desempenho entre EFFs, EGSs e EGPs 
Fonte: coleta de informações junto aos próprios artigos. 

 

Em função da massiva presença de análises empíricas que atestam a performance superior das 

EFFs com relação às EGPs e EFFs, formulamos as seguintes hipóteses a serem testadas: 

Hipótese 5: EFFs têm desempenho superior, em termos de rentabilidade, a EGPs e a EGSs. 

 

Hipótese 6: EFFs têm desempenho superior, em termos de crescimento, a EGPs e a EGSs. 
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3 Metodologia de Pesquisa 

Nesta parte do texto são descritas a fonte de dados utilizada para a pesquisa e as técnicas 

utilizadas para a obtenção dos dados, além de fornecer detalhes da amostra coletada. 

 

3.1 Fonte de Dados – Observatório de Gestão 

Esta pesquisa se embasou nos dados coletados na primeira etapa do projeto "Observatório de 

Gestão: Investigação sobre Práticas Gerenciais em Empresas Brasileiras e sua Relação com o 

Desempenho", do qual participa este pesquisador. Este projeto é financiado pelo Núcleo GV 

Pesquisa da EAESP/FGV e tem como objetivo investigar as práticas de gestão das empresas 

brasileiras e sua relação com o desempenho. 

Em sua primeira etapa, o Observatório de Gestão utilizou uma survey analítica, adaptada a 

partir do estudo original de Bloom e Van Reenen (2007). Nesta etapa, o projeto coletou dados 

de empresas industriais de médio porte. Os dados relativos à composição societária da 

empresa, permitindo classificá-la como familiar ou não familiar, ao grau de profissionalização 

de sua gestão e às práticas de gestão efetivamente adotadas foram obtidas por meio de 

entrevistas feitas diretamente com as empresas. As informações contábeis, necessárias para o 

cálculo dos indicadores de desempenho financeiro, foram coletadas junto à base de dados da 

Gazeta Mercantil, um dos maiores provedores nacionais de informações desta natureza.  

 

3.2 Metodologia utilizada na coleta dos dados 

As empresas selecionadas para a amostra foram contatadas, identificando aquelas que 

aceitavam participar do estudo. Estas empresas foram entrevistadas por meio de ligações 

telefônicas e mediante aplicação de um questionário que, além de obter dados sobre controle 

societário e mecanismos de governança, versava sobre a aplicação de boas práticas de gestão.  

A avaliação destas práticas foi realizada através de uma escala que variava de um (não 

utilização da prática) até cinco (utilização completa da prática). 
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O estudo original selecionou práticas voltadas a empresas industriais e agrupou-as em quatro 

áreas: operações, monitoramento, objetivos e incentivos. Adicionalmente, no âmbito do 

“Observatório de Gestão”, foram acrescentadas práticas gerais (não relacionadas somente a 

empresas fabris) representativas de mais sete áreas: gestão da inovação tecnológica, inovação 

em organização e gestão, relacionamento com clientes, relacionamento com grupos de 

interesse, sustentabilidade, planejamento estratégico e gestão financeira. 

O entrevistado era sempre um executivo da área de operações com experiência na empresa e 

ampla visão sobre o processo produtivo. A aplicação da escala foi feita pelo entrevistador, não 

pela empresa. Para reduzir o viés nas respostas, os entrevistados não eram informados que 

estavam sendo avaliados mediante uma escala. Além disso, as questões eram abertas, 

buscando evitar que o entrevistado fornecesse o que considerava como “resposta certa” para a 

entrevista. A discussão era conduzida pelo entrevistador até que este conseguisse formar uma 

avaliação segura do estágio de implantação e utilização da respectiva prática. 

De forma a evitar o viés pelo lado do entrevistador, algumas entrevistas aleatoriamente 

selecionadas foram realizadas por dois entrevistadores, simultaneamente à sua ocorrência ou 

posteriormente com base nas gravações autorizadas. As diferenças de rating eram, então, 

discutidas no grupo de avaliadores e estatisticamente avaliadas para aquilatação de seus 

efeitos. As entrevistas foram conduzidas por mestrandos e doutorandos de administração de 

empresas e áreas afins. 

 

3.3 Amostra 

As empresas-alvo desta pesquisa constituem-se de empresas fabris de médio porte. O corte 

para o atendimento a esta definição foi feito com base no número de empregados. Foram 

selecionadas empresas que possuem entre 100 e 5.000 funcionários (mesmo critério adotado 

no estudo de Bloom e Van Reenen (2007)), conforme os dados do Cadastro Central de 

Empresas do IBGE (dados de 2005). 

Visando garantir a existência de dados contábeis para mensuração de desempenho, foi 

realizada uma correspondência entre os setores industriais, conforme a classificação CNAE 

três dígitos (IBGE), e a classificação de atividade econômica da Gazeta Mercantil. Com isso, 

alguns setores foram excluídos porque, por exemplo, não existiam na base de dados da Gazeta 

Mercantil. Como resultado, 88 setores industriais do IBGE foram classificados. Na sequência, 
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comparamos as empresas existentes nestes setores entre as duas bases: das 8.196 empresas 

existentes na base do IBGE (para os 88 setores selecionados), 1.414 organizações também 

existiam na base da Gazeta Mercantil, correspondendo a 17,2% do total. 

A partir disso, foram amostrados vinte setores de atividade econômica, que contivessem um 

número mínimo de 25 empresas. Este número foi calculado a partir da taxa de retorno obtida 

por Bloom & Van Reenen (2007) e do número de oito entrevistas que se pretendia realizar 

com empresas de cada setor. 

Com isso, o escopo original da primeira etapa do projeto Observatório de Gestão previa a 

aplicação do questionário em 160 empresas. Este é aproximadamente o tamanho da amostra 

utilizada pelo estudo original em cada país (Bloom & Van Reenen, 2007). Foram utilizados os 

dados coletados até 30/09/2009, o que perfaz um total de 104 organizações entrevistadas e 

constitui a amostra da presente pesquisa.  

Na sequência, a composição da amostra é analisada sob ângulos relevantes para esta pesquisa. 

A distribuição da amostra por região geográfica (Quadro 4) é coerente com os dados do 

Cadastro Central de Empresas do IBGE (2009), que demonstra a concentração de indústrias 

deste porte nas Regiões Sul e Sudeste do país (78,5% segundo o IBGE e 78,8% na amostra). 

Região geográfica brasileira % de empresas da amostra 

Centro-Oeste 4,8% 

Nordeste 13,5% 

Norte 2,9% 

Sudeste 38,5% 

Sul 40,3% 

Total 100,0% 

Quadro 4 – Amostra por Distribuição Geográfica 

 

Quanto ao objeto desta pesquisa, constam da amostra empresas de controle familiar e 

empresas não familiares. Além disso, para testar as hipóteses relativas ao tipo de gestão das 

empresas familiares, as ECFs foram subdivididas em três grupos: empresas com gestão 

profissional, empresas familiares geridas por seus fundadores e empresas com gestão familiar 

a partir da segunda geração. A composição da amostra, no que tange a estas características, 

pode ser verificada nos quadros abaixo: 
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Controle da empresa No. de empresas na amostra % 

Familiar 76 73,1% 

Não Familiar 28 26,9% 

Total 104 100,0% 

Quadro 5 – Amostra por Controle Familiar/Não Familiar 
 

Tipo de gestão das 

empresas familiares 

No. de empresas na 

amostra 
% 

Profissional 16 21,1% 

Fundador 11 14,5% 

Gerações posteriores 49 64,4% 

Total 76 100,0% 

Quadro 6 – Amostra por Tipo de Gestão de Empresas Familiares 

 

As empresas da amostra estão classificadas em dezoito setores industriais, dos vinte 

inicialmente selecionados. O quadro a seguir identifica os setores presentes na amostra: 

15.1 - Abate e preparação de produtos de carne e de pescado 

15.5 - Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de rações balanceadas para animais 

15.6 - Fabricação e refino de açúcar 

15.8 - Fabricação de outros produtos alimentícios 

15.9 - Fabricação de bebidas 

17.3 - Tecelagem - inclusive fiação e tecelagem 

18.1 - Confecção de artigos do vestuário 

20.2 - Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado - exceto móveis 

21.2 - Fabricação de papel, papelão liso, cartolina e cartão  

22.1 - Edição e impressão 

24.5 - Fabricação de produtos farmacêuticos 

24.9 - Fabricação de produtos e preparados químicos diversos 

25.2 - Fabricação de produtos de plástico 

26.4 - Fabricação de produtos cerâmicos 

28.9 - Fabricação de produtos diversos de metal 
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29.2 - Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral 

34.4 - Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 

36.1 - Fabricação de artigos do mobiliário 

Quadro 7 – Setores Econômicos Presentes na Amostra 

 

Em termos de porte, aspecto, junto com os setores e as práticas de gestão, também utilizado 

como variável de controle, a distribuição da amostra consta do quadro a seguir. Na 

comparação com os dados do Cadastro Central de Empresas do IBGE (2009), percebe-se que 

a amostra utilizada possui uma maior proporção de empresas com grande número de 

funcionários, o que pode justificar o forte poder explicativo da variável de controle “Tamanho 

da empresa” durante os modelos estatísticos executados e que estão explicitados na seção 

Resultados deste trabalho. 

No. de empregados 
Na amostra Distribuição % 

conforme IBGE (2009) No. de empresas % 

De 100 a 1000 70 67,3% 84,4% 

De 1001 a 5000 34 32,7% 15,6% 

Total 104 100,0% 100,0% 

Média: 1008  -  Mediana: 500  -  Desvio padrão: 1282 

Quadro 8 – Amostra por Número de Empregados 

 

Por fim, a análise da amostra quanto à variável relativa à adoção de boas práticas de gestão, 

medida pela média dos scores anotado para cada empresa nas entrevistas realizadas no 

Observatório de Gestão. O quadro a seguir revela que a média das empresas da amostra está 

abaixo do score médio da escala (3,0). Conforme observado por Motta, Padrão e Vieira 

(2009), esta média é aquém do que foi observado em outros países no estudo original de 

Bloom e Van Reenen (2007), onde esta mesma metodologia de avaliação foi aplicada. 
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Faixas de Score Médio No. de empresas na amostra % 

1 a 2 23 22,1% 

2 a 3 43 41,4% 

3 a 4 33 31,7% 

4 a 5 5 4,8% 

Total 104 100,0% 

Média: 2,66  -  Mediana: 2,61  -  Desvio padrão: 0,81 

Quadro 9 – Amostra por Score Médio na Adoção de Boas Práticas de Gestão 

 

O quadro a seguir exibe os resultados por prática avaliada. No Apêndice, consta cópia do 

formulário utilizado para levantamento das práticas. 

Práticas Média Mediana Desvio Padrão 

1- Técnicas Modernas de Produção – Introdução 2,48 3,00 1,28 

2- Técnicas de Modernas de Produção – Lógica 2,74 3,00 1,29 

3- Documentação de problemas do processo produtivo 2,92 3,00 1,12 

4 - Gestão da Inovação Tecnológica 3,07 3,00 1,19 

5- Acompanhamento do Desempenho 3,08 3,00 1,26 

6- Reuniões sobre o Desempenho 3,18 3,00 1,15 

7 - Amplitude das Metas 2,58 2,50 1,11 

8 - Conexão entre as Metas 2,47 2,00 1,14 

9 - Horizonte de tempo das Metas 2,44 2,00 1,31 

10 - Promovendo Profissionais de Bom Desempenho 2,74 3,00 1,02 

11 - Atraindo Capital Humano 2,87 3,00 0,76 

12 - Retendo Capital Humano 2,37 3,00 1,00 

13 - Inovação em organização e gestão 2,40 2,00 1,16 

14 - Relacionamento com clientes 3,00 3,00 1,04 

15 - Relacionamento com grupos de interesse 2,18 2,00 1,15 

16 – Sustentabilidade 2,62 3,00 1,30 

17 - Planejamento estratégico 2,11 2,00 1,11 

18 – Práticas de Gestão Financeira 2,52 3,00 1,18 

Quadro 10 – Avaliação das Práticas de Gestão na Amostra 
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Os indicadores de desempenho financeiro foram apurados para o período de 2003 a 2007, 
correspondente ao período dos cinco anos mais recentes, disponíveis na base de dados da 
Gazeta Mercantil. 
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4 Modelo 

Este tópico trata da definição das variáveis que constam dos modelos estatísticos utilizados, 

da apresentação dos modelos em si, bem como de seus limites de aplicação. 

 

4.1 Definição das Variáveis 

 

Gestão Familiar e Gestão Profissional 

Conforme definido por Burkart, Panunzi e Shleifer (2003) atribui-se a expressão 

“profissionalização da gestão” ao processo que resulta na separação entre controle e gestão 

em empresas familiares e que, em boa parte das vezes, implica em mudança estrutural (Ricca, 

2006). Portanto, os termos gestão profissional e gestão familiar são usados de forma 

antagônica na literatura. 

Apesar deste antagonismo, o processo de profissionalização ocorre muitas vezes de forma 

gradativa ou parcial. Isto se dá seja pela substituição paulatina da diretoria familiar, 

acarretando um tempo maior para a consecução de todo o processo, seja porque várias 

empresas, mesmo já tendo “profissionalizado” todas as funções de diretoria, ainda mantêm na 

família as funções de CEO. Reflexo disso está nas definições utilizadas nos estudos da área, 

que se concentram em tentar delimitar o conceito de gestão familiar (e o de gestão 

profissional, pela sua negação). 

Alguns autores, como é o caso de Bloom e Van Reenen (2007), conceituam que uma empresa 

tem gestão familiar quando o cargo de CEO é ocupado por um membro da família. Já La 

Porta, Lopez-de-Silanes e Shleifer (1999) definem a gestão como familiar se pelo menos um 

entre CEO, Vice-Presidentes ou Diretores for membro da família. 

Buscando evitar restringir-se a somente uma das definições, para efeito do presente trabalho, 

uma empresa é considerada como de gestão familiar (EGF) se pelo menos uma das duas 

condições a seguir listadas for verdadeira: O CEO da empresa for membro da família ou se 

pelo menos 50% dos diretores da empresa forem membros da família. 
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Desempenho financeiro 

Muito se tem discutido acerca da operacionalização do construto que trata da mensuração do 

desempenho financeiro das organizações para efeito de pesquisa acadêmica (Venkatraman e 

Ramanujam, 1986 apud Brito, 2006). Neste aspecto, as duas dimensões mais utilizadas têm 

sido rentabilidade e crescimento (Brito, 2006; Wang, Ahmed, & Farquhar, 2007). 

Em termos de medidas que espelhem a variável crescimento, as mais observadas nos 

trabalhos pesquisados são as taxas anualizadas de crescimento das vendas e dos ativos totais 

(Brito, 2006; Bloom & Van Reenen, 2007; Daily & Dollinger, 1992). Estas medidas possuem 

uma relação de complementaridade intrínseca. O consagrado indicador de crescimento das 

vendas demonstra o quanto a empresa conseguiu evoluir em seu volume de negócios com os 

clientes. Já o índice de crescimento dos ativos permite capturar seu processo de verticalização 

(Brito, 2006), ou seja, o quanto a empresa está conseguindo investir para viabilizar seu 

crescimento futuro.  

No que concerne à dimensão rentabilidade, a variabilidade de medidas mostra-se maior. Giro 

dos ativos, rentabilidade sobre ativos (ROA), retorno sobre o capital empregado (ROCE), 

proporção do EBIT (Earnings before interest and tax) sobre vendas líquidas e retorno 

operacional sobre ativos (EBIT dividido pelo total dos ativos) estão entre as mais empregadas 

(Brito & Vasconcelos, 2004; Brito, 2006; Bertrand & Schoar, 2005; Pérez-Gonzalez, 2006; 

Anderson & Reeb, 2003; Bennedsen, Nielsen, Perez-Gonzales, & Wolfenzon, 2007). 

Podem ser citadas, também, medidas que relacionam indicadores financeiros com 

informações obtidas no mercado, como Tobin’s Q (divisão entre valor de mercado e valor 

patrimonial da empresa), número de falências em determinado período posterior à coleta dos 

dados sobre o total de empresas da amostra (Anderson & Reeb, 2003; Bloom & Van Reenen, 

2007; Pérez-Gonzalez, 2006; Smith & Amoako-Adu, 1999; Villalonga & Amit, 2006). 

De modo a não restringir a interpretação do modelo às características e limitações de um 

determinado indicador, buscou-se adotar pelo menos duas medidas distintas para cada 

dimensão, rentabilidade e crescimento. No caso do crescimento, esta tarefa é mais simples, 

pois são justamente dois os indicadores mais utilizados e também aqui adotados: taxa 

anualizada de crescimento das vendas líquidas e taxa anualizada de crescimento dos ativos 

totais. Já no que concerne à dimensão rentabilidade, a escolha foi pelo uso de três indicadores. 
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O primeiro deles é o ROA (rentabilidade sobre ativos) apurado pela divisão da margem 

líquida pelo total de ativos. Sua escolha é quase que obrigatória porque tem sido a forma 

dominante de operacionalização do construto performance na dimensão rentabilidade (Brito, 

2006). Alternativamente, optou-se também pela razão entre o EBITDA (Earning before 

interest, tax, depreciation and amortization) e as vendas líquidas, pois permite avaliar a 

lucratividade da empresa de forma independente da intensidade de uso dos ativos. Por fim, 

como terceiro indicador de rentabilidade foi utilizada a Lucratividade Líquida (LL), que 

resulta da divisão entre o lucro líquido e as vendas líquidas, por se tratar de um indicador 

extremamente comum entre as médias empresas, objeto deste estudo. 

 

Variáveis de controle 

De forma a testar a robustez dos modelos estatísticos aplicados e dos resultados obtidos, 

inserimos três variáveis de controle: uma representante de fatores externos à empresa – o setor 

econômico – e duas que respondem por efeitos internos (idiossincráticos) à própria empresa: o 

tamanho da empresa e o grau de adoção de boas práticas gerenciais. Com isso, visamos 

segregar os efeitos destas variáveis sobre o desempenho das empresas, clarificando os efeitos 

das relações sob estudo nesta pesquisa. 

Usualmente, a participação de fatores externos como variáveis significativas na explicação da 

performance de empresas é baixa (Makino, Isobe, & Chan, 2004). Destes fatores, o que tem 

apresentado um pouco mais de destaque é a influência de características próprias do setor 

econômico em que a empresa se encontra (Brito & Vasconcelos, 2004), tendo sido, por isso, 

escolhido como uma variável de controle. 

No que diz respeito aos fatores idiossincráticos, a relação entre o tamanho da empresa e sua 

performance já vem sendo discutida há um bom tempo pelos acadêmico da área de estratégia, 

tendo sido verificada em vários estudos empíricos (Brito, 2006). As razões para isso estão nas 

oportunidades trazidas pelo maior tamanho: economias de escala e escopo (Besanko, 

Dranove, Shanley, & Schaefer, 2007). Encontra-se fora do objetivo deste trabalho descrever 

as vantagens trazidas pelas economias de escala e escopo. Porém, constatada a sua relevância, 

optou-se por considerar o tamanho da empresa como uma variável de controle. Para sua 

operacionalização, foi escolhido o número de empregados, devido ao seu uso em outros 

estudos e à disponibilidade dos dados na base utilizada por esta pesquisa. 
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Quanto à adoção de boas práticas de gestão, este tem sido um fator cada vez mais estudado 

em sua relação com performance (Astrachan & Kolenko, 1994; Bloom & Van Reenen, 2007; 

Collins & Clark, 2003). A maioria dos resultados aponta uma influência positiva entre os dois 

construtos, embora no que tange ao impacto sobre as empresas familiares o número de 

pesquisas é bem menor e com resultados não conclusivos. Vejamos dois exemplos: 

Bloom e Van Reenen (2007) realizaram um estudo que, ao tentar identificar associação 

significativa entre boas práticas gerenciais e desempenho de empresas, concluiu que as 

empresas familiares adotam, sob determinadas circunstâncias, práticas de gestão piores que as 

empresas não familiares. Tais condições envolveriam fatores diversos, como a sucessão 

familiar do CEO da empresa através do critério de primogenitura, a gestão familiar da 

empresa e a ausência de mecanismos de governança corporativa em empresas de gestão 

profissionalizada. 

Por outro lado, Astrachan e Kolenko (1994) afirmam que não há diferença estatisticamente 

significativa entre a adoção das boas práticas de recursos humanos entre empresas familiares e 

as demais. Concluem também os autores que, em ambos os casos (ECFs e ENFs), as boas 

práticas de RH estão positivamente relacionadas com o desempenho financeiro. 

Como as empresas objeto desta pesquisa, independente de serem familiares ou não, podem 

estar aplicando práticas de gestão de forma eficiente ou ineficiente, afetando de forma 

significativa seu desempenho financeiro, esta se torna uma variável cujo efeito é relevante ser 

controlado. A operacionalização deste construto se deu através do score médio que cada 

empresa recebeu ao ter suas práticas de gestão avaliadas no âmbito do projeto Observatório de 

Gestão. 

Todavia, no estudo original, durante a construção da metodologia, Bloom e Van Reenen 

(2007) se defrontaram com a necessidade de definir quais práticas avaliar. Como 

característica fundamental, foi assumido que as práticas deveriam poder ser medidas de forma 

independente do país e do setor de atuação. Mas, também havia necessidade de, para cada 

uma das práticas escolhidas, conceituar o que são boas práticas de gestão. Ou seja, quais eram 

as “melhores práticas”? Estas questões foram resolvidas através do desenvolvimento do 

instrumento-base para a coleta dos dados, em conjunto com uma empresa de consultoria 

gerencial de atuação internacional. O questionário daí resultante focava em práticas não-

contingentes e geralmente aceitas pelas empresas como “melhores práticas”. 
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4.2 Modelos Aplicados 

O modelo foi desenvolvido sobre análise de regressão linear multivariada, que é uma das 

técnicas mais aplicadas em pesquisas de ciências sociais (Bartholomew, Steele, Moustaki, & 

Galbraith, 2008). A principal característica desta técnica, derivada da tão conhecida regressão 

linear simples, é tentar predizer o comportamento de uma variável a partir de variáveis 

independentes entre si. 

Diferente da regressão linear simples, entretanto, a regressão multivariada trabalha com duas 

ou mais variáveis tentando explicar o comportamento da variável dependente. 

A construção dos modelos ocorreu em duas etapas. Inicialmente, foi criado um modelo geral, 

que serviu de linha de base, composto somente pelas variáveis de controle e que está expresso 

na relação linear a seguir: 

�� =  � +  ��� +  	
�  +  ∑ ���
�
�� +  ��   (1) 

Onde: 

Yi – medidas de desempenho financeiro da empresa i relativas ao período 2003 a 2007, a 

saber: 

• CV (crescimento das vendas), apurado pela taxa composta e anualizada; 

• CA (crescimento dos ativos), apurado pela taxa composta e anualizada; 

• ROA (rentabilidade sobre ativos), apurada pela média dos resultados do período; 

• LL (Lucratividade Líquida), apurada pela média dos resultados do período. 

• EV (EBITDA sobre vendas), apurada pela média dos resultados do período; 

Ti – variável de controle relativa ao tamanho da empresa i, obtida através do logaritmo natural 

do número de empregados; 

Pi – variável de controle referente ao grau de adoção de boas práticas gerenciais, que foi 

calculada através da média das avaliações da empresa i no âmbito do projeto Observatório de 

Gestão; 
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Sji – variáveis de controle relativas aos j setores econômicos, composta por dummies, que 

assumiam o valor igual a 1 para o setor econômico da empresa i. 

A seguir, foram gerados modelos específicos para os três conjuntos de hipóteses a serem 

testados. Estes modelos foram comparados com os resultados obtidos a partir do modelo 

geral, visando demonstrar o possível ganho explicativo de cada variável independente sobre a 

respectiva variável dependente de performance financeira. 

Para examinar as hipóteses H1 e H2 desenvolveu-se o seguinte modelo: 

�� =  � +  ��� +  	
�  +  ∑ ���
�
�� +  ����� +  ��  (2) 

Onde ECFi corresponde à variável independente de controle familiar, assumindo o valor 1 

quando a empresa i é de controle familiar (ECF) e zero quando não (ENF). 

O teste das hipóteses H3A, H3B, H4A e H4B foram conduzidos mediante aplicação do 

modelo (3). 

�� =  � +  ��� +  	
�  +  ∑ ���
�
�� +  ����� + ��  (3) 

Onde EGFi corresponde à variável independente de gestão familiar, assumindo o valor 1 

quando a empresa i possui gestão familiar (EGF) e zero quando a gestão é profissional (EGP). 

Por fim, a validação das hipóteses H5 e H6 tomou por base o modelo (4) a seguir. 

�� =  � +  ��� +  	
�  +  ∑ ���
�
�� +  ����� + ��  (4) 

Onde EFFi é a variável independente que aponta, com valor 1, se a empresa i é uma EFF e, 

com valor zero, se a empresa é EGS ou EGP. 

 

4.3 Limites de Aplicação do Modelo 

A aplicação dos modelos supra-referidos apresentam as seguintes limitações: 

a) Baixo número de observações: em função do número de variáveis utilizadas – vinte e 

uma, a quantidade de observações – cento e quatro - encontra-se em um limite mínimo 

crítico. Portanto, recomenda-se a realização de estudos posteriores com maior número 

de observações, visando validar as conclusões obtidas nesta pesquisa; 
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b) Exercícios com dados contábeis disponíveis: apesar do período para cálculo dos 

indicadores de desempenho financeiro abranger cinco anos (2003 a 2007), nem todas 

as empresas da amostra possuíam dados que abrangiam o intervalo completo, como 

pode ser constatado abaixo: 

No. de períodos contábeis 

disponíveis na base 

No. de empresas na 

amostra 
% 

5 anos 69 66,3% 

4 anos 21 20,1% 

3 anos 10 9,6% 

2 anos 4 4,0 

Total 104 100,0% 

Quadro 11 – Distribuição da Amostra por Número de Períodos Disponíveis para Cálculo das 
Variáveis Dependentes 

Das empresas que apresentaram somente dois anos de períodos contábeis disponíveis, em 

duas delas estes períodos eram consecutivos. Para tais casos, seus indicadores de 

crescimento – vendas e ativos – não foram computados nos modelos. Esta decisão foi 

tomada pelo fato de que estas variáveis dependentes foram calculadas com base em taxas 

anualizadas. Com somente dois períodos contábeis consecutivos disponíveis, o 

crescimento apresentado entre estes anos passava a ser o próprio valor da taxa de 

crescimento assumido para o período integral, gerando distorções. 

c)  Diferença de tempo na coleta das variáveis: embora os dados obtidos pelo 

Observatório de Gestão tenham sido coletados durante os anos de 2008 e 2009, as 

variáveis dependentes (indicadores financeiros) foram apuradas com base nos 

exercícios de 2003 a 2007. Esta distância se deve ao tempo de atualização da base de 

dados da Gazeta Mercantil e foi contornada parcialmente pelo tratamento de períodos 

anteriores no levantamento, como a inclusão de questões que verificaram a ocorrência 

de alteração de controle societário ou substituição do Presidente nos últimos três anos. 

Nos casos em que alterações desta natureza foram identificadas, para estas empresas, a 

aplicação do modelo ocorreu com base na situação prévia, de forma condizente com 

os períodos de apuração dos dados contábeis. 
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5 Resultados e Discussão 

A partir da aplicação dos modelos para os três conjuntos de hipóteses, discutem-se, neste 

capítulo, os resultados obtidos e sua relação com o referencial teórico desenvolvido 

anteriormente neste relatório. 

 

5.1 Desempenho de Empresas de Controle Familiar 

Inicialmente, no Quadro 12 são demonstradas as correlações entre as variáveis utilizadas no 

modelo (2). Do quadro depreende-se não existir nenhuma correlação significativa, que possa 

afetar a interpretação dos coeficientes da regressão linear múltipla. 

Conforme pode ser observado no quadro 13, a análise dos modelos de regressão multivariada 

dá suporte à Hipótese 1, ECFs são superiores em rentabilidade, mas não à Hipótese 2, ECFs 

são superiores em termos de crescimento. Dentre as variáveis de controle, somente a variável 

de controle Tamanho, medida pelo número de empregados, mostrou algum poder de 

explicação e, mesmo assim, somente no que concerne ao crescimento de ativos e ROA. A 

variável relativa à adoção de práticas de gestão não influenciou, de forma significativa, 

nenhum dos indicadores de performance testados. 

Nos indicadores de rentabilidade – ROA, LL e EV – a passagem do modelo (1) para o modelo 

(2) sempre leva a ganho na qualidade de predição. Além disso, o coeficiente da variável ECF 

em todos os casos é positivo e significativo, evidenciando que a empresa familiar apresenta 

melhor performance que a ENF e suportando a Hipótese 1. Destaque-se a análise de 

EBITDA/Vendas em que o grau de significância estatística é o maior de todos. Para este 

indicador, tudo o mais constante, as ECFs possuem, em média, 9,1 pontos percentuais de 

margem superior às ENFs. 

Tais resultados são consistentes com os trabalhos de Allouche et al (2008), Anderson e Reeb 

(2003), Dibrell e Craig (2006) e Gallo e Vilaseca (1996), que identificaram vantagem das 

ECFs em termos de indicadores de rentabilidade. Isto reforça a opção pela visão de longo 

prazo que caracteriza as ECFs e que conduzem a uma maior eficiência no capital empregado. 

Aliados a esta característica, estão os fatos de os membros da família possuírem um 

conhecimento bastante especializado no negócio e o desenvolvimento de laços mais estáveis e 

duradouros com os principais parceiros de negócios. Tais laços conduzem a relações de 
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parceria baseadas em confiança mútua e em um sistema de valores consistente, e, por 

conseqüência, a uma melhor performance para as ECFs. 

Entretanto, para as variáveis relativas ao crescimento (Hipótese 2), não há constatação de 

influência da variável ECF sobre a performance financeira. Em ambas as variáveis 

dependentes testadas, não houve ganho nos modelos com a inclusão da variável ECF.  

Importante ressaltar que a não demonstração da Hipótese 2 também encontra sustento em 

parte da atual literatura acadêmica que compara o desempenho de ECFs e ENFs. Autores 

como Chrisman, Chua e Litz (2004) e Levie e Lerner (2009) também não conseguiram 

identificar diferença significativa entre ECFs e ENFs em termos de crescimento das vendas. 

Tais autores defendem que, em função da alta especialização das empresas familiares nos 

nichos de negócio a que se dedicam, as ECFs tendem a atuar em setores mais maduros, que 

apresentam menores taxas de crescimento, embora, devido às suas outras características acima 

mencionadas, consigam obter, nestes setores, um crescimento superior. Com isso, não haveria 

distinção estatisticamente significativa quando vários setores são tomados em conjunto, caso 

da presente pesquisa. A comprovação desta argumentação pode representar um ponto para 

pesquisas futuras. 
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 ECF Tamanho Práticas S181 S252 S361 S151 S344 S158 S289 S221 S264 S202 S292 S245 S156 S155 S3159 S173 S212 
Tamanho -0,025                    
Práticas -0,102 0,532***                   

S181 0,036 0,200** 0,102                  
S252 -0,128 -0,042 0,200** -0,056                 
S361 0,035 -0,043 -0,185* -0,070 -0,077                
S151 -0,230** -0,027 -0,201** -0,066 -0,072 -0,090               
S344 0,086 -0,021 0,036 -0,032 -0,035 -0,044 -0,041              
S158 0,096 0,050 0,106 -0,066 -0,072 -0,090 -0,084 -0,041             
S289 0,010 -0,108 0,099 -0,045 -0,050 -0,062 -0,058 -0,028 -0,058            
S221 -0,043 -0,053 -0,231** -0,070 -0,077 -0,096 -0,090 -0,044 -0,090 -0,062           
S264 0,014 -0,118 0,078 -0,066 -0,072 -0,090 -0,084 -0,041 -0,084 -0,058 -0,090          
S202 0,112 -0,147 -0,173* -0,070 -0,077 -0,096 -0,090 -0,044 -0,090 -0,062 -0,096 -0,090         
S292 -0,149 -0,187* -0,109 -0,066 -0,072 -0,090 -0,084 -0,041 -0,084 -0,058 -0,090 -0,084 -0,090        
S245 0,106 0,051 0,165* -0,039 -0,043 -0,054 -0,050 -0,024 -0,050 -0,035 -0,054 -0,050 -0,054 -0,050       
S156 0,177* 0,419*** 0,159 -0,066 -0,072 -0,090 -0,084 -0,041 -0,084 -0,058 -0,090 -0,084 -0,090 -0,084 -0,050      
S155 0,106 0,002 -0,045 -0,039 -0,043 -0,054 -0,050 -0,024 -0,050 -0,035 -0,054 -0,050 -0,054 -0,050 -0,030 -0,050     
S159 0,059 -0,089 -0,117 -0,056 -0,062 -0,077 -0,072 -0,035 -0,072 -0,050 -0,077 -0,072 -0,077 -0,072 -0,043 -0,072 -0,043    
S173 -0,103 0,147 0,141 -0,045 -0,050 -0,062 -0,058 -0,028 -0,058 -0,040 -0,062 -0,058 -0,062 -0,058 -0,035 -0,058 -0,035 -0,050   
S212 0,060 0,161 0,243** -0,022 -0,025 -0,031 -0,029 -0,014 -0,029 -0,020 -0,031 -0,029 -0,031 -0,029 -0,017 -0,029 -0,017 -0,025 -0,020  
S249 -0,230** -0,072 0,153 -0,032 -0,035 -0,044 -0,041 -0,020 -0,041 -0,028 -0,044 -0,041 -0,044 -0,041 -0,024 -0,041 -0,024 -0,035 -0,028 -0,014 

Quadro 12 – Correlações entre as Variáveis Utilizadas no Modelo (2). 

Obs.: * p < 0,10 ** p < 0,05 *** p < 0,01. 
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 Variáveis Dependentes 

 CV CA ROA LL EV 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 

R
2
 23,6% 25,0% 39,9% 39,9% 33,1% 35,5% 21,6% 24,6% 27,5% 34,5% 

R
2
 ajustado 5,7% 6,3% 26,1% 25,2% 17,8% 19,7% 3,7% 6,2% 10,9% 18,5% 

p-value 0,194 0,182 0,000 0,001 0,009 0,006 0,273 0,180 0,062 0,008 

ECF  -0,052 (0,043)  0,0004 (0,031)  0,043 (0,025)*  0,179 (0,100)*  0,091 (0,030)*** 

Tamanho 0,023 (0,020) 0,020 (0,020) 0,053 (0,015)*** 0,053 (0,015)*** 0,035 (0,012)*** 0,037 (0,012)*** 0,083 (0,049)* 0,092 (0,048)* 0,006 (0,015) 0,010 (0,015) 

Práticas 0,026 (0,030) 0,021 (0,031) -0,001 (0,022) -0,0009 (0,023) -0,00043 (0,018) 0,003 (0,018) 0,043 (0,073) 0,059 (0,073) 0,026 (0,023) 0,036 (0,022) 

Setor 18.1 0,100 (0,141) 0,143 (0,145) -0,124 (0,105) -0,125 (0,108) -0,121 (0,085) -0,157 (0,086)* -0,185 (0,342) -0,334 (0,348) 0,04 (0,108) -0,035 (0,106) 

Setor 25.2 -0,040 (0,135) -0,021 (0,135) 0,004 (0,098) 0,003 (0,099) -0,056 (0,079) -0,078 (0,079) 0,406 (0,319) 0,316 (0,319) 0,027 (0,101) -0,018 (0,097) 

Setor 36.1 -0,055 (0,134) -0,021 (0,136) -0,089 (0,099) -0,090 (0,102) -0,068 (0,080) -0,097 (0,079) -0,021 (0,324) -0,143 (0,327) 0,003 (0,102) -0,059 (0,100) 

Setor 15.1 -0,153 (0,137) -0,137 (0,137) 0,014 (0,101) 0,014 (0,102) -0,114 (0,082) -0,125 (0,081) -0,068 (0,33) -0,117 (0,327) -0,041 (0,104) -0,065 (0,100) 

Setor 34.4 0,038 (0,163) 0,088 (0,167) -0,019 (0,120) -0,020 (0,125) 0,043 (0,097) 0,002  (0,099) 0,050 (0,394) 0,122 (0,401) 0,112 (0,124) 0,025 (0,122) 

Setor 15.8 0,044 (0,130) 0,089 (0,135) -0,00036 (0,097) -0,0008 (0,101) -0,056 (0,078) -0,093 (0,080) -0,080 (0,316) -0,235 (0,324) 0,04 (0,099) -0,038 (0,099) 

Setor 28.9 0,016 (0,140) 0,052 (0,142) -0,010 (0,104) -0,010 (0,106) 0,008 (0,084) -0,023 (0,085) 0,023 (0,339) -0,104 (0,342) 0,02 (0,107) -0,043 (0,104) 

Setor 22.1 -0,038 (0,135) -0,010 (0,136) -0,063 (0,100) -0,063 (0,102) -0,192 (0,081)** -0,216 (0,081)*** -0,131 (0,327) -0,231 (0,327) -0,038 (0,103) -0,088 (0,100) 

Setor 26.4 -0,018 (0,129) 0,018 (0,132) 0,022 (0,095) 0,021 (0,098) -0,072 (0,077) -0,101 (0,078) -0,343 (0,312) -0,468 (0,316) 0,114 (0,098) 0,051 (0,096) 

Setor 20.2 -0,020 (0,132) 0,019 (0,136) -0,007 (0,098) -0,007 (0,101) -0,050 (0,079) -0,083 (0,080) 0,027 (0,320) -0,113 (0,325) 0,034 (0,101) -0,036 (0,099) 

Setor 29.2 0,105 (0,131) 0,124 (0,132) 0,182 (0,097)* 0,182 (0,099)* -0,039 (0,079) -0,056 (0,078) 0,012 (0,319) -0,058 (0,317) 0,101 (0,1) 0,066 (0,097) 

Setor 24.5 -0,024 (0,148) 0,030 (0,154) -0,080 (0,11) -0,080 (0,115) -0,079 (0,089) -0,123  0,091 -0,129 (0,359) -0,314 (0,369) 0,077 (0,113) -0,017 (0,113) 

Setor 15.6 -0,007 (0,138) 0,049 (0,145) -0,0001 (0,102) -0,0006 (0,108) -0,109 (0,083) -0,154 (0,086)* -0,154 (0,334) -0,345 (0,347) 0,077 (0,105) -0,019 (0,106) 

Setor 15.5 -0,109 (0,152) -0,061 (0,157) -0,085 (0,113) -0,086 (0,117) -0,043 (0,091) -0,082 (0,093) -0,023 (0,369) -0,190 (0,376) 0,032 (0,116) -0,053 (0,115) 

Setor 15.9 -0,013 (0,137) 0,024 (0,134) -0,113 (0,102) -0,113 (0,105) -0,148 (0,082)* -0,180 (0,083) -0,118 (0,332) -0,249 (0,336) -0,097 (0,105) -0,163 (0,103) 

Setor 17.3 -0,108 (0,143) -0,080 (0,145) -0,125 (0,106) -0,125 (0,108) -0,078 (0,086) -0,101 (0,086) -0,121 (0,348) -0,218 (0,347) 0,035 (0,109) -0,014 (0,106) 

Setor 21.2 -0,204 (0,201) -0,139 (0,207) -0,075 (0,149) -0,076   (0,155) -0,054 (0,121) -0,106 (0,123) 0,004 (0,488) -0,213 (0,496) 0,086 (0,154) -0,023 (0,151) 

Quadro 13 – Resultados do Modelo para Exame das Hipóteses 1 e 2 

Obs.: * p < 0,10 ** p < 0,05 *** p < 0,01. Para cada variável, são exibidos o coeficiente e, entre parênteses, seu erro padrão. 
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5.2 Gestão Familiar versus Gestão Profissional 

A análise das correlações entre as variáveis consta do Quadro 14. Nenhuma das correlações 

demonstradas é forte o suficiente para prejudicar a interpretação dos coeficientes do modelo 

(3). 

A comparação entre EGFs e EGPs somente ofereceu resultado significativo para dar suporte à 

Hipótese 3B – gestão familiar com desempenho superior, em termos de rentabilidade, com 

relação às empresas de gestão profissional (ver Quadro 15). 

Ressalte-se, que, mesmo no caso da hipótese 3B, o resultado com significância estatística só 

se deu para um dos três indicadores de rentabilidade testados: ROA. Neste caso, tudo o mais 

mantido constante, as EGFs apresentam, em média, 11,1 pontos percentuais de rentabilidade 

sobre ativos superior às EGPs. Para os demais, não foi possível ser conclusivo. 

Observe-se, também, que as hipóteses 4A e 4B não foram rejeitadas, já que se tratam de 

hipóteses que competem entre si e em nenhum dos casos foi demonstrada a preponderância de 

EGFs ou EGPs em termos de indicadores de crescimento. 

Este conjunto de resultados reflete situação semelhante aos estudos realizados no exterior, 

onde os resultados de comparação entre os dois tipos de gestão são díspares e não conclusivos 

entre si. Especificamente, Anderson e Reeb (2003) e Sraer e Thesmar (2007) alcançaram 

resultados muito próximos desta pesquisa, pois testaram vários indicadores e concluíram por 

vantagem de EGFs sobre EGPs somente em termos de ROA e ROE (este último, não tendo 

sido objeto de teste no presente trabalho). Em comum entre os trabalhos destes autores e os 

pontos levantados neste estudo estão um menor custo de agência e o impacto do conceito de 

“familiness”, ambos característicos de empresas familiares de forma geral, mas com melhores 

condições de desenvolvimento quando a propriedade e a gestão são concentrados pela família. 

Quanto às variáveis de controle, os resultados são semelhantes à seção anterior. A variável 

Tamanho foi significativa relativamente a um indicador (ROA) e a adoção de boas práticas de 

gestão não demonstrou influenciar o desempenho das empresas. 
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 EGF Tamanho Práticas S181 S252 S361 S151 S344 S158 S289 S221 S264 S202 S292 S245 S156 S155 S3159 S173 
Tamanho -0,170                   
Práticas -0,365*** 0,559***                  
S181 0,104 0,143 0,138                 
S252 -0,097 0,081 0,192* -0,048                
S361 0,015 -0,070 -0,159 -0,076 -0,065               
S151 0,089 -0,104 -0,157 -0,048 -0,042 -0,065              
S344 0,072 -0,022 0,056 -0,039 -0,034 -0,053 -0,034             
S158 0,015 -0,001 0,081 -0,076 -0,065 -0,103 -0,065 -0,053            
S289 -0,097 -0,161 0,041 -0,048 -0,042 -0,065 -0,042 -0,034 -0,065           
S221 -0,139 -0,031 -0,264** -0,070 -0,060 -0,095 -0,060 -0,049 -0,095 -0,060          
S264 0,129 -0,212* -0,015 -0,070 -0,060 -0,095 -0,060 -0,049 -0,095 -0,060 -0,087         
S202 0,033 -0,133 -0,142 -0,082 -0,071 -0,111 -0,071 -0,057 -0,111 -0,071 -0,102 -0,102        
S292 0,104 -0,283** -0,205* -0,056 -0,048 -0,076 -0,048 -0,039 -0,076 -0,048 -0,070 -0,070 -0,082       
S245 -0,282** 0,063 0,217* -0,048 -0,042 -0,065 -0,042 -0,034 -0,065 -0,042 -0,060 -0,060 -0,071 -0,048      
S156 0,151 0,503*** 0,220* -0,082 -0,071 -0,111 -0,071 -0,057 -0,111 -0,071 -0,102 -0,102 -0,119 -0,082 -0,071     
S155 0,089 0,006 -0,043 -0,048 -0,042 -0,065 -0,042 -0,034 -0,065 -0,042 -0,060 -0,060 -0,071 -0,048 -0,042 -0,071    
S159 -0,175 -0,020 -0,065 -0,063 -0,055 -0,086 -0,055 -0,044 -0,086 -0,055 -0,079 -0,079 -0,092 -0,063 -0,055 -0,092 -0,055   
S173 0,072 0,080 0,078 -0,039 -0,034 -0,053 -0,034 -0,027 -0,053 -0,034 -0,049 -0,049 -0,057 -0,039 -0,034 -0,057 -0,034 -0,044  
S212 -0,266** 0,190 0,306*** -0,028 -0,024 -0,037 -0,024 -0,019 -0,037 -0,024 -0,034 -0,034 -0,040 -0,028 -0,024 -0,040 -0,024 -0,031 -0,019 

Quadro 14 – Correlações entre as Variáveis Utilizadas no Modelo (3). 

Obs.: * p < 0,10 ** p < 0,05 *** p < 0,01. 
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 Variáveis Dependentes 

 CV CA ROA LL EV 

 Modelo 1 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 3 

R
2
 26,9% 28,6% 34,7% 35,3% 45,5% 55,4% 30,6% 31,4% 34,2% 34,6% 

R
2
 ajustado 3,0% 3,4% 13,7% 13,0% 27,9% 40,0% 8,2% 7,7% 13,1% 12,0% 

p-value 0,356 0,344 0,078 0,095 0,003 0,000 0,184 0,205 0,087 0,111 

EGF  -0,076 (0,068)  -0,037 (0,05)  0,111 (0,032)***  -0,147 (0,178)  0,027 (0,047) 

Tamanho -0,005 (0,024) -0,006 (0,024) 0,037 (0,019)* 0,036 (0,019)* 0,047 (0,013)*** 0,049 (0,012)*** 0,078 (0,066) 0,075 (0,066) 0,005 (0,018) 0,005 (0,018) 

Práticas 0,025 (0,036) 0,011 (0,037) 0,013 (0,027) 0,005 (0,029) -0,016 (0,019) 0,006 (0,018) 0,060 (0,096) 0,031 (0,103) 0,041 (0,025) 0,046 (0,027)* 

Setor 18.1 0,164 (0,186) 0,217 (0,192) -0,068 (0,141) -0,043 (0,146) -0,044 (0,099) -0,117 (0,092) -0,123 (0,503) -0,025 (0,518) 0,003 (0,133) -0,015 (0,138) 

Setor 25.2 0,097 (0,204) 0,148 (0,209) 0,102 (0,144) 0,116 (0,146) -0,014 (0,101) -0,056 (0,093) 0,829 (0,514) 0,885 (0,519)* 0,028 (0,136) 0,018 (0,138) 

Setor 36.1 0,114 (0,188) 0,144 (0,190) -0,007 (0,143) 0,006 (0,144) -0,027 (0,100) -0,064 (0,091) 0,007 (0,508) 0,056 (0,513) -0,05 (0,135) -0,059 (0,136) 

Setor 15.1 -0,209 (0,204) -0,172 (0,206) 0,003 (0,155) 0,019 (0,157) 0,001 (0,108) -0,046 (0,099) 0,083 (0,55) 0,145 (0,557) -0,149 (0,146) -0,160 (0,148) 

Setor 34.4 0,182 (0,205) 0,232 (0,210) 0,048 (0,156) 0,070 (0,159) 0,093 (0,109) 0,025 (0,101) 0,065 (0,555) 0,154 (0,566) 0,051 (0,147) 0,034 (0,151) 

Setor 15.8 0,207 (0,182) 0,245 (0,185) 0,071 (0,138) 0,088 (0,140) -0,001 (0,096) -0,052 (0,089) -0,041 (0,491) 0,026 (0,499) -0,015 (0,13) -0,027 (0,133) 

Setor 28.9 0,139 (0,198) 0,161 (0,199) 0,037 (0,15) 0,046 (0,151) 0,047 (0,105) 0,021 (0,096) 0,055 (0,535) 0,090 (0,539) -0,045 (0,142) -0,051 (0,143) 

Setor 22.1 0,127 (0,194) 0,139 (0,194) 0,024 (0,147) 0,027 (0,147) -0,200 (0,102)* -0,209 (0,093)** -0,074 (0,522) -0,062 (0,524) -0,058 (0,138) -0,060 (0,139) 

Setor 26.4 0,115 (0,188) 0,160 (0,192) 0,097 (0,143) 0,117 (0,146) -0,030 (0,100) -0,090 (0,092) -0,408 (0,508) -0,329 (0,519) 0,084 (0,135) 0,069 (0,138) 

Setor 20.2 0,121 (0,187) 0,153 (0,189) 0,065 (0,142) 0,078 (0,143) 0,017 (0,099) -0,023 (0,091) 0,080 (0,504) 0,134 (0,509) 0,012 (0,133) 0,002 (0,135) 

Setor 29.2 0,131 (0,202) 0,167 (0,204) 0,228 (0,153) 0,243 (0,155) 0,026 (0,107) -0,019 (0,098) 0,101 (0,546) 0,159 (0,552) 0,112 (0,145) 0,102 (0,147) 

Setor 24.5 0,136 (0,190) 0,143 (0,189) -0,012 (0,144) -0,010 (0,145) -0,026 (0,101) -0,033 (0,092) -0,121 (0,513) -0,112 (0,514) 0,007 (0,136) 0,006 (0,137) 

Setor 15.6 0,189 (0,178) 0,244 (0,184) 0,093 (0,135) 0,118 (0,140) -0,076 (0,094) -0,153 (0,089)* -0,133 (0,48) -0,032 (0,497) 0,014 (0,127) -0,005 (0,132) 

Setor 15.5 0,040 (0,198) 0,084 (0,201) -0,010 (0,15) 0,010 (0,153) -0,002 (0,105) -0,060 (0,097) -0,0003 (0,535) 0,077 (0,544) -0,024 (0,142) -0,038 (0,145) 

Setor 15.9 0,124 (0,190) 0,137 (0,190) -0,048 (0,144) -0,043 (0,144) -0,045 (0,100) -0,059 (0,092) -0,029 (0,512) -0,012 (0,514) -0,091 (0,136) -0,094 (0,137) 

Setor 17.3 0,107 (0,203) 0,159 (0,208) 0,043 (0,154) 0,067 (0,158) -0,001 (0,108) -0,072 (0,100) -0,062 (0,549) 0,032 (0,562) 0,003 (0,145) -0,014 (0,149) 

Quadro 15 – Resultados do Modelo para Exame das Hipóteses 3A, 3B, 4A e 4B. 

Obs.: * p < 0,10 ** p < 0,05 *** p < 0,01. Para cada variável, são exibidos o coeficiente e, entre parênteses, seu erro padrão. 
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5.3 A Performance da Geração Fundadora 

Como nas análises anteriores, o Quadro 16 traz a correlação entre as variáveis do modelo (4), 

não existindo relações fortes nos coeficientes de Pearson, que possam afetar a interpretação 

dos coeficientes dos modelos. Já a partir da análise do Quadro 17, constatam-se duas relações 

estatisticamente significativas, as quais possuem efeitos diametralmente opostos. 

Em primeiro plano, destaca-se o desempenho superior das empresas geridas por fundadores 

em termos de crescimento de vendas. Esta relação corrobora a Hipótese 6. Conforme este 

resultado, mantidos constantes as demais condições, as EFFs crescem a uma taxa média 

anualizada 13 pontos percentuais acima das EGPs e EGSs. 

Esta conclusão é partilhada também pelos estudos conduzidos por Anderson e Reeb (2003), 

Lee (2006), Villalonga e Amit (2006) e Wang, Ahmed e Farquhar (2007), em especial os dois 

primeiros que encontraram desempenho superior em termos de crescimento, mas não em 

termos de rentabilidade. Mais uma vez os conceitos de “familiness” e do grande 

conhecimento do negócio nos auxiliam para explicar o resultado identificado nas EFFs. 

Entretanto, neste caso, tais características podem ser levadas ao extremo, já que, valendo-se 

de uma empresa inicialmente menor e mais ágil e com suficiente capacidade de centralização, 

o fundador pode melhor aproveitar os recursos únicos da interação família x negócio, 

concentrando esforços pesadamente nas atividades de expansão e inovação. 

Por outro lado, quando analisadas as variáveis dependentes relativas à rentabilidade, percebe-

se um desempenho inferior das EFFs, em termos de EBITDA sobre vendas, com relação aos 

demais formatos de gestão das empresas familiares, rejeitando-se a Hipótese 5. Aqui, o 

desempenho das empresas geridas por fundadores é de 8,5 pontos percentuais inferior, 

mantido o restante inalterado. Dado ser um resultado surpreendente, pois não consta 

conclusão semelhante na literatura pesquisada, efetuou-se uma análise adicional para os 

indicadores de rentabilidade. Através de uma nova variável independente denominada EGS, 

que assumia valor igual a 1 quando a empresa era administrada por gerações subseqüentes ao 

fundador e valor igual a zero nos demais casos, substituiu-se a variável EFF no modelo (4), 

visando compreender o efeito das futuras gerações.  Os resultados foram os seguintes: 

• Variável dependente ROA: aumento da capacidade explicativa do modelo (R2 ajustado 

de 26,8% para 32,4%) e variável EGS com coeficiente de + 0,054 (desvio padrão de 

0,025) e p < 5%; 
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• Variável dependente LL: não apresentou ganhos em relação ao modelo (4); 

• Variável dependente EV: aumento da capacidade explicativa do modelo (R2 ajustado 

de 17,5% para 22,3%) e variável EGS com coeficiente de + 0,091 (desvio padrão de 

0,033) e p < 1%; 

Com base nos resultados significativos para ROA e EV, pode-se concluir que as empresas 

administradas pela segunda geração em diante têm rentabilidade superior que as EFFs e 

EGPs. Também pode daí ser derivado que o melhor desempenho das empresas com gestão 

familiar sobre aquelas com gestão profissional em termos de ROA (vide Quadro 15) é 

explicado pela performance superior das EGSs. 

Todavia, o resultado ainda remanesce intrigante, pois somente McConaughy, Walker, 

Henderson e Mishra (1998) encontraram evidências de desempenho superior de EGSs, mas 

não em termos de indicadores de rentabilidade. 

A diferença de objetivos estratégicos entre fundador e gerações subseqüentes, mencionada por 

Sraer e Thesmar (2007), pode nos ajudar a explicar estes dados. Segundo os autores, a 

geração fundadora tem como principal objetivo construir o negócio, ou seja, focada em 

crescimento, contando com um grande comprometimento da família para esse fim. Já as 

gerações subseqüentes estão muito mais empenhadas em aumento da lucratividade e do fluxo 

de caixa, pois sua relação com a família é de natureza diferente: há necessidade de prover 

rendimento para um número maior de familiares, ao mesmo tempo em que diminui o 

envolvimento de boa parte da família com o negócio. 

Quanto às variáveis de controle, os resultados são consistentes com os modelos já explanados. 

A variável Tamanho mostrou-se significativa somente para ROA e a variável relativa à 

adoção de boas práticas de gestão não exibiu poder de explicação quanto a qualquer das 

variáveis dependentes testadas. 
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 EFF Tamanho Práticas S181 S252 S361 S151 S344 S158 S289 S221 S264 S202 S292 S245 S156 S155 S159 S173 
Tamanho -0,110                   
Práticas -0,014 0,559***                  
S181 0,069 0,143 0,138                 
S252 0,108 0,081 0,192* -0,048                
S361 -0,133 -0,070 -0,159 -0,076 -0,065               
S151 -0,085 -0,104 -0,157 -0,048 -0,042 -0,065              
S344 0,165 -0,022 0,056 -0,039 -0,034 -0,053 -0,034             
S158 0,126 -0,001 0,081 -0,076 -0,065 -0,103 -0,065 -0,053            
S289 -0,085 -0,161 0,041 -0,048 -0,042 -0,065 -0,042 -0,034 -0,065           
S221 -0,122 -0,031 -0,264** -0,070 -0,060 -0,095 -0,060 -0,049 -0,095 -0,060          
S264 0,156 -0,212* -0,015 -0,070 -0,060 -0,095 -0,060 -0,049 -0,095 -0,060 -0,087         
S202 -0,143 -0,133 -0,142 -0,082 -0,071 -0,111 -0,071 -0,057 -0,111 -0,071 -0,102 -0,102        
S292 -0,098 -0,283** -0,205 -0,056 -0,048 -0,076 -0,048 -0,039 -0,076 -0,048 -0,070 -0,070 -0,082       
S245 -0,085 0,063 0,217* -0,048 -0,042 -0,065 -0,042 -0,034 -0,065 -0,042 -0,060 -0,060 -0,071 -0,048      
S156 -0,143 0,503*** 0,220* -0,082 -0,071 -0,111 -0,071 -0,057 -0,111 -0,071 -0,102 -0,102 -0,119 -0,082 -0,071     
S155 0,108 0,006 -0,043 -0,048 -0,042 -0,065 -0,042 -0,034 -0,065 -0,042 -0,060 -0,060 -0,071 -0,048 -0,042 -0,071    
S159 0,191 -0,020 -0,065 -0,063 -0,055 -0,086 -0,055 -0,044 -0,086 -0,055 -0,079 -0,079 -0,092 -0,063 -0,055 -0,092 -0,055   
S173 0,165 0,080 0,078 -0,039 -0,034 -0,053 -0,034 -0,027 -0,053 -0,034 -0,049 -0,049 -0,057 -0,039 -0,034 -0,057 -0,034 -0,044  
S212 -0,048 0,190 0,306*** -0,028 -0,024 -0,037 -0,024 -0,019 -0,037 -0,024 -0,034 -0,034 -0,040 -0,028 -0,024 -0,040 -0,024 -0,031 -0,019 

Quadro 16 – Correlações entre as Variáveis Utilizadas no Modelo (4). 

Obs.: * p < 0,10 ** p < 0,05 *** p < 0,01. 
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 Variáveis Dependentes 

 CV CA ROA LL EV 

 Modelo 1 Modelo 4 Modelo 1 Modelo 4 Modelo 1 Modelo 4 Modelo 1 Modelo 4 Modelo 1 Modelo 4 

R
2
 26,9% 32,8% 34,7% 35,4% 45,5% 45,6% 30,6% 30,6% 34,2% 38,7% 

R
2
 ajustado 3,0% 9,1% 13,7% 13,0% 27,9% 26,8% 8,2% 6,7% 13,1% 17,5% 

p-value 0,356 0,174 0,078 0,094 0,003 0,006 0,184 0,235 0,087 0,043 

EFF  0,130 (0,060)**  0,036 (0,047)  0,012 (0,033)  0,039 (0,167)  -0,085 (0,043)** 

Tamanho -0,005 (0,024) 0,001 (0,024) 0,037 (0,019)* 0,038 (0,019)** 0,047 (0,013)*** 0,047 (0,013)*** 0,078 (0,066) 0,080 (0,067) 0,005 (0,018) 0,001 (0,017) 

Práticas 0,025 (0,036) 0,029 (0,035) 0,013 (0,027) 0,014 (0,027) -0,016 (0,019) -0,016 (0,019) 0,060 (0,096) 0,062 (0,097) 0,041 (0,025) 0,037 (0,025) 

Setor 18.1 0,164 (0,186) 0,145 (0,180) -0,068 (0,141) -0,072 (0,142) -0,044 (0,099) -0,045 (0,099) -0,123 (0,503) -0,127 (0,507) 0,003 (0,133) 0,014 (0,130) 

Setor 25.2 0,097 (0,204) 0,049 (0,199) 0,102 (0,144) 0,095 (0,145) -0,014 (0,101) -0,017 (0,102) 0,829 (0,514) 0,821 (0,519) 0,028 (0,136) 0,046 (0,133) 

Setor 36.1 0,114 (0,188) 0,136 (0,183) -0,007 (0,143) 0,001 (0,144) -0,027 (0,100) -0,025 (0,101) 0,007 (0,508) 0,015 (0,514) -0,05 (0,135) -0,068 (0,131) 

Setor 15.1 -0,209 (0,204) -0,184 (0,198) 0,003 (0,155) 0,011 (0,155) 0,001 (0,108) 0,004 (0,109) 0,083 (0,55) 0,091 (0,556) -0,149 (0,146) -0,168 (0,142) 

Setor 34.4 0,182 (0,205) 0,136 (0,200) 0,048 (0,156) 0,036 (0,157) 0,093 (0,109) 0,089 (0,110) 0,065 (0,555) 0,052 (0,562) 0,051 (0,147) 0,079 (0,144) 

Setor 15.8 0,207 (0,182) 0,188 (0,176) 0,071 (0,138) 0,067 (0,138) -0,001 (0,096) -0,002 (0,097) -0,041 (0,491) -0,046 (0,495) -0,015 (0,13) -0,005 (0,127) 

Setor 28.9 0,139 (0,198) 0,163 (0,192) 0,037 (0,15) 0,045 (0,151) 0,047 (0,105) 0,050 (0,106) 0,055 (0,535) 0,063 (0,541) -0,045 (0,142) -0,063 (0,138) 

Setor 22.1 0,127 (0,194) 0,150 (0,188) 0,024 (0,147) 0,032 (0,148) -0,200 (0,102)* -0,198 (0,103)* -0,074 (0,522) -0,066 (0,528) -0,058 (0,138) -0,076 (0,135) 

Setor 26.4 0,115 (0,188) 0,096 (0,183) 0,097 (0,143) 0,093 (0,143) -0,030 (0,100) -0,032 (0,101) -0,408 (0,508) -0,412 (0,513) 0,084 (0,135) 0,094 (0,131) 

Setor 20.2 0,121 (0,187) 0,144 (0,181) 0,065 (0,142) 0,072 (0,142) 0,017 (0,099) 0,020 (0,100) 0,080 (0,504) 0,088 (0,509) 0,012 (0,133) -0,006 (0,13) 

Setor 29.2 0,131 (0,202) 0,161 (0,196) 0,228 (0,153) 0,237 (0,154) 0,026 (0,107) 0,029 (0,108) 0,101 (0,546) 0,111 (0,552) 0,112 (0,145) 0,090 (0,141) 

Setor 24.5 0,136 (0,190) 0,149 (0,184) -0,012 (0,144) -0,008 (0,145) -0,026 (0,101) -0,025 (0,101) -0,121 (0,513) -0,117 (0,518) 0,007 (0,136) -0,003 (0,132) 

Setor 15.6 0,189 (0,178) 0,196 (0,172) 0,093 (0,135) 0,096 (0,135) -0,076 (0,094) -0,076 (0,095) -0,133 (0,48) -0,130 (0,485) 0,014 (0,127) 0,007 (0,124) 

Setor 15.5 0,040 (0,198) 0,016 (0,192) -0,010 (0,15) -0,015 (0,151) -0,002 (0,105) -0,003 (0,106) -0,0003 (0,535) -0,006 (0,54) -0,024 (0,142) -0,010 (0,138) 

Setor 15.9 0,124 (0,190) 0,092 (0,184) -0,048 (0,144) -0,056 (0,145) -0,045 (0,100) -0,048 (0,101) -0,029 (0,512) -0,037 (0,518) -0,091 (0,136) -0,073 (0,132) 

Setor 17.3 0,107 (0,203) 0,057 (0,198) 0,043 (0,154) 0,030 (0,156) -0,001 (0,108) -0,005 (0,109) -0,062 (0,549) -0,076 (0,557) 0,003 (0,145) 0,034 (0,143) 

Quadro 17 – Resultados do Modelo para Exame das Hipóteses 5 e 6 

Obs.: * p < 0,10 ** p < 0,05 *** p < 0,01. Para cada variável, são exibidos o coeficiente e, entre parênteses, seu erro padrão. 
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6 Conclusão 

Semelhante ao que já foi constatado em outros países, a participação das empresas familiares 

na economia brasileira é efetivamente grande. A maciça presença deste tipo de organização na 

amostra utilizada no presente estudo confirma isto. 

Entretanto, na prática, paira sobre as empresas familiares a conotação de organizações menos 

eficientes. Tal avaliação negativa é oriunda de um modelo sócio-econômico que privilegia a 

racionalização e despersonalização, onde a emoção e a família são mal vistas. No entanto, 

muitos trabalhos acadêmicos demonstram o contrário. Esta pesquisa mostrou, de forma 

inédita no Brasil, que a visão empírica realmente não se sustenta. Isto foi feito através de três 

pontos principais. 

Em primeiro lugar, demonstrou-se que as empresas de controle familiar apresentam 

desempenho similar ou superior às não familiares, tendo-se destacado nos indicadores de 

rentabilidade. O profundo conhecimento do negócio, a visão de longo prazo levando a uma 

aplicação mais eficiente do capital e a construção de laços estáveis e duradouros com os 

parceiros de negócio são os principais fatores mencionados na literatura e que contribuem 

para explicar tal diferença. Tais aspectos, entre outros, caracterizam de tal modo a relação 

entre família e negócio, diferenciando a empresa familiar das demais, que levou à 

conceituação do efeito “familiness” na pesquisa acadêmica. 

Por outro lado, as condições negativas, muitas vezes atribuídas às empresas familiares, como 

o nepotismo, o paternalismo, a falta de conhecimento de gestão e o favorecimento à família 

em detrimento ao negócio, parecem não afetar de forma tão forte assim. Prova disso é que das 

76 empresas de controle familiar presentes na amostra, somente 23 (30,3%) afirmaram aplicar 

a regra de primogenitura. Conforme esta regra, o filho primogênito masculino tem preferência 

para assumir o lugar do pai durante o processo sucessório do CEO. Embora não analisado 

neste trabalho, estudos no exterior demonstram que esta regra está associada a desempenho 

financeiro inferior. 

A visão mais detalhada do efeito “familiness” auxilia também na compreensão da segunda 

conclusão: as empresas com gestão familiar são tão eficientes quanto às empresas familiares 

com gestão profissional, chegando a um desempenho superior em termos de rentabilidade 

sobre ativos. O maior peso de recompensas não financeiras sobre os gestores familiares, o 

chamado “amenity potential”, os leva a considerar o desempenho do negócio como uma 
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extensão do seu próprio bem estar. Igualmente parte do efeito “familiness”, o maior tempo de 

permanência dos gestores familiares no cargo auxilia no desenvolvimento de relações estáveis 

no longo prazo com importantes stakeholders, como clientes, fornecedores e, principalmente, 

funcionários.  

Outro aspecto relevante na literatura, os custos de agência de empresas familiares, pode ser 

mais bem interpretado à luz dos resultados aqui obtidos. Nos países em que os mercados de 

capitais são mais tradicionais e desenvolvidos, debate-se muito, no âmbito das empresas 

familiares, o custo de agência dos acionistas controladores sobre os minoritários. Isto se 

justifica pelo pesado arcabouço legal desenvolvido para proteção dos minoritários nestes 

países, chegando a acarretar custos de tal ordem, que praticamente eliminam os ganhos das 

empresas familiares quanto ao menor custo de agência na relação proprietários-gestores. 

Porém, em países como o Brasil, aonde a ida ao mercado de capitais para obtenção de 

recursos ainda está longe de ser uma constante e, portanto, as relações com os minoritários 

ainda ocupa um lugar distante na agenda de preocupações das empresas familiares, o ganho 

pela redução do custo de agência pode ser mais perceptível, influenciando positivamente seu 

desempenho. A mudança gradual deste contexto e seus efeitos sobre as empresas familiares 

deve ser objeto de maior aprofundamento. 

O desempenho inferior das empresas com gestão profissional também ressalta a dificuldade 

que os executivos profissionais enfrentam para adaptar-se nas organizações familiares. Apesar 

da educação formal e da experiência gerencial serem condições necessárias para o sucesso da 

profissionalização da gestão, não são suficientes. Há necessidade também de competência 

cultural, ou seja, os executivos não familiares precisam desenvolver uma compreensão dos 

padrões sócio-culturais únicos, que se originam da influência de certa família sobre o seu 

negócio. Construir canais de comunicação e interação com membros-chave da família, 

identificar valores, expectativas e objetivos da família perante o negócio, mas de forma 

simultânea delimitar claramente sua área de atuação são pontos fundamentais para seu êxito. 

As conclusões do presente estudo reforçam como é árduo concretizar isso. 

Como terceiro ponto, esta pesquisa analisou com mais profundidade os tipos de gestão das 

empresas familiares, buscando entender a relação de desempenho entre empresas geridas por 

fundadores, aquelas administradas por gerações subseqüentes e as que possuem gestão 

profissional. Aqui, foi possível concluir que as empresas familiares geridas pelos fundadores 

apresentam melhor desempenho em termos de crescimento das vendas, enquanto aquelas 
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administradas pela segunda geração em diante destacam-se com maiores índices de 

rentabilidade. Além de reforçar o melhor desempenho da gestão familiar com relação à gestão 

profissional, esta conclusão demonstra a diferença na forma de condução da empresa entre as 

gerações: enquanto a geração fundadora privilegia o crescimento da empresa, já que está 

erguendo o negócio, as gerações seguintes precisam garantir o caixa e a lucratividade, para 

fazer face às necessidades de uma família que cresceu. 

A partir dessa visão das gerações, dois pontos relevantes destacam-se neste trabalho. Em 

primeiro lugar, reforça-se o papel fundamental do fundador como empreendedor, ao mesmo 

tempo em que se percebe estar ele em posição privilegiada para aproveitar os benefícios da 

interação família x negócio, haja vista a concentração de esforços na construção da empresa. 

Na outra ponta, joga-se luz sobre a atuação das gerações subseqüentes e, por conseqüência, 

sobre a importância do processo sucessório. Cabem a estas gerações objetivos estratégicos de 

outras naturezas, que visam conjugar a necessidade de consolidação e expansão do negócio 

com relações familiares mais numerosas e complexas. Um processo sucessório que consiga 

privilegiar membros da família com tais talentos perfaz condição imprescindível para a 

continuidade da empresa familiar. 

Neste aspecto, visando o desenvolvimento de pesquisas futuras, destacamos dois pontos: 

Villalonga e Amit (2006) identificaram que o efeito-fundador conduz a resultados 

significativamente superiores quando comparados com empresas familiares de segunda 

geração. Porém, este efeito é sensivelmente reduzido quando a comparação é realizada com 

empresas familiares da terceira geração em diante. Portanto, é interessante que pesquisas 

futuras separem as gerações subseqüentes entre si, procurando identificar de forma separada 

seus efeitos sobre o desempenho financeiro das ECFs. 

Já Wang, Ahmed e Farquhar (2007) destacam a necessidade de um exame mais aprofundado 

das condições e variáveis influentes no processo de transmissão de conhecimento nas 

empresas familiares, especialmente entre primeira e segunda gerações. Com isso, seria 

possível avaliar quais fatores devem ser preferencialmente trabalhados para aumentar a 

longevidade da empresa familiar em um momento tão crucial como o do processo sucessório. 

Outro ponto de destaque nestes resultados é a pífia influência da adoção de práticas de gestão 

como fator explicativo do desempenho financeiro das empresas. Embora os efeitos destas 

práticas no exterior venham sendo comprovados, em nenhuma das relações estudadas seu 
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impacto foi relevante. Uma possível causa para isso é a diferença entre a adoção destas 

práticas no Brasil e no exterior, como alguns estudos já demonstraram. Embora não haja 

sustentação cabal neste estudo para sua comprovação, esta diferença pode ser de tal forma 

desfavorável em nosso país, que não existam condições das boas práticas influenciarem de 

maneira significativa o desempenho. 

É importante realçar que, pelas poucas pesquisas desenvolvidas neste campo no Brasil, bem 

como devido à grande diversidade de resultados encontrados nos trabalhos empíricos 

realizados no exterior, as conclusões aqui expostas precisam ser validadas e suportadas por 

outros estudos acadêmicos. Diferentes definições de empresas familiares, os setores 

econômicos de atuação, considerando também empresas comerciais e de serviços, o tempo 

transcorrido desde sua fundação, as gerações que estão à frente do negócio e os efeitos de um 

próximo ou recém-concluído processo sucessório são alguns dos aspectos a serem 

considerados e que justificam a realização de outras pesquisas. Além disso, as limitações 

existentes neste estudo requerem a comprovação das conclusões ora obtidas. 

Por fim, ressalte-se que, a partir das conclusões deste estudo, torna-se relevante examinar em 

detalhes os principais aspectos diferenciadores das empresas familiares, em especial o efeito 

“ familiness”, já que os mesmos não são variáveis diretamente observáveis pela metodologia 

aqui adotada. 
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Apêndice A – Roteiro de Entrevista Utilizado no Observatório de Gestão 

A - Dados gerais da Entrevista 

A.1 – Entrevistador 
A.2 - Data da Entrevista 
A.3 - Horário da Entrevista 
A.4 - Cidade 
  

B - Dados do Entrevistado e da Empresa 

B.1 - Posição do Entrevistado na empresa 
B.2 - Tempo na Posição (anos) 
B.3 - Tempo na Companhia (anos) 
B.4 - Data de fundação 
B.5 - Número de empregados 
B.6 - Número de competidores 
B.7 - Possui auditoria independente? 
 

C - Organização 
C.1 -  Número de níveis organizacionais na empresa entre o chão de fábrica e o CEO? 
C.2 -  Número de níveis organizacionais na planta entre o chão de fábrica e o Gerente da 
Planta? 
C.3 -  Quantas pessoas trabalham na planta? 
C.4 - Quantas pessoas reportam diretamente ao Gerente da Planta (i.e. o número de pessoas 
que o Gerente de Planta administra diretamente no nível hierárquico logo abaixo dele)? 
C.5 - Quantos locais de produção possui a empresa? 

C.6 - Qual o percentual da produção que é terceirizada? 
 

D - Controle Societário 
D.1 - Quem detém o controle societário da empresa (maior bloco de participação)? 
D.2 - Se outro, quem? 
D.3 - Houve mudança de controle nos últimos 3 anos? 
D.4 - Se mudou, quem detinha o controle há 3 anos? 
D.5 - Se outro, quem? 
D.6 - Possui Conselho de Administração? 
D.7 - Possui Conselho Fiscal? 
D.8 - Número total de diretores 
D.9 - Número de mulheres em cargos de diretoria 
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E - Empresa Familiar 

Questões 

E.1 - O Presidente ou primeiro executivo é da família? 
E.2 - Se sim, de qual geração? 

E.3 - Quantos membros da família estão trabalhando na administração da empresa? 

E.4 - Quando o cargo de presidente ou primeiro executivo é transmitido na família, o é 
feito ao filho mais velho? 
 

F – Internacionalização 

Questões 

F.1 - A empresa exporta? 
F.2 - Possui escritório comercial no exterior? 
F.3 - Possui subsidiária industrial  no exterior? 

F.4 - Se sim para qualquer das perguntas acima, informe em quais países atua: 
F.3 - Qual o % do faturamento auferido fora do Brasil? 
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G – Práticas de Gestão 
1- Técnicas Modernas de Produção – Introdução 
a) Você poderia me descrever o processo de produção? 
b) Que tipo de processos de manufatura enxuta (modernos) vocês têm introduzido? Você poderia me dar exemplos específicos?  
c) Como vocês gerenciam os níveis de estoque? O que é feito para balancear a linha de produção? O tempo de entrega do pedido é 
considerado adequado pelos clientes? 

2- Técnicas de Modernas de Produção – Lógica 
a) Você pode me explicar as razões que levaram à introdução destes processos? 
b) Que fatores levaram à adoção destas práticas de gestão modernas (enxutas)? 
3- Documentação de problemas do processo produtivo 
a) Como vocês procedem para melhorar o próprio processo produtivo?  
b) Como os problemas normalmente aparecem e são resolvidos?  
c) Você poderia me explicar o processo para um problema recente?  
d) Os funcionários sugerem melhorias de processo? 
4 - Gestão da Inovação Tecnológica 
a) A organização tem investido em novas tecnologias, voltadas para a melhoria de processos operacionais, produtos e serviços?  
b) Você poderia descrever um caso recente de introdução de inovação em produto ou serviço?  
c) Você poderia descrever um caso recente de introdução de inovação em processo operacional? 
5- Acompanhamento do Desempenho 
a) Diga-me como vocês acompanham o desempenho da produção?  
b) Que tipo de Indicadores de Desempenho Chave (KPIs) vocês  usam para acompanhar o desempenho? Com qual freqüência eles são 
medidos? Quem tem acesso aos dados dos indicadores?  
c) Se eu fosse conhecer sua fábrica, eu poderia dizer como vocês estão se saindo em relação aos seus indicadores? 
6- Reuniões sobre o Desempenho 
a) Como as reuniões de revisão de desempenho são estruturadas? Quem está envolvido nestas reuniões? Conte-me sobre sua reunião mais 
recente.  
b) Durante estas reuniões, você acha que os dados disponíveis são suficientes para análise?  
c) Quão úteis são as reuniões de resolução de problemas? Normalmente, quais são os passos que se seguem após a reunião?  
d) Que tipo de retorno (feedback) ocorre nestas reuniões? 
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7 - Amplitude das Metas 
a) Que tipos de metas são estabelecidos para a empresa? Quais são as metas para a sua planta?  
b) Conte-me sobre as metas financeiras e não-financeiras.  
c) O que a matriz da empresa (Company Head-Quarters) ou o gestor a quem você se reporta enfatiza?    
8 - Conexão entre as Metas 
a) Qual é o principal objetivo de suas metas?  
b) Como as metas são detalhadas até chegar aos trabalhadores individuais?  
c) Quais são as metas da alta administração (eles pelo menos sabem quais são elas?)?  
d) Como suas metas se ligam com o desempenho e objetivos da companhia? 
9 - Horizonte de tempo das Metas 
a) Qual escala de tempo é utilizada para suas metas?  
b) Que metas recebem maior ênfase?  
c) Como as metas de longo prazo estão ligadas às de curto prazo?  
d) Você poderia atingir todas as suas metas de curto prazo, mas não alcançar as de longo prazo? 
10 - Promovendo Profissionais de Bom Desempenho 
a) Você pode subir rápido na empresa se você for realmente bom? Você consegue lembrar-se de algum exemplo?  
b) E aqueles que possuem um baixo desempenho, eles são promovidos de forma mais vagarosa? Você consegue lembrar-se de algum 
exemplo?  
c) Como você identificaria e desenvolveria (i.e. treinaria) aqueles que têm a melhor performance?  
d) Se duas pessoas que entraram juntas na empresa há 5 anos e uma delas era muito melhor que a outra, ela seria promovida de forma mais 
rápida? 
11 - Atraindo Capital Humano 
a) Em sua opinião, como sua empresa é vista no mercado de trabalho? O que faz ser diferente trabalhar na sua empresa em oposição a 
trabalhar na concorrência?  
b) Se você fosse me convencer a entrar na sua empresa, o que você diria/faria? Como você classifica os benefícios oferecidos por sua 
empresa com relação  aos principais competidores?  
c) O que as pessoas não gostam ao trabalharem na sua empresa? 
12 - Retendo Capital Humano 
a) Se um de seus profissionais com ótimo desempenho quisesse sair da empresa o que a companhia faria?  
b) Você poderia me dar um exemplo de um profissional com ótimo desempenho que foi persuadido a ficar depois de querer sair da empresa?  
c) Você poderia me dar um exemplo de um profissional com ótimo desempenho que deixou a companhia sem que ninguém tentasse mantê-



69 

 

lo? 

13 - Inovação em organização e gestão 
a) A organização tem procurado inovar em termos de organização e gestão?  
b) Você poderia descrever um caso recente (nos últimos três anos) de introdução de inovação em termos de organização? (mudança na estrut. 
org., gestão por processos etc.)  
c) Você poderia descrever um caso recente (nos últimos três anos) de introdução de inovação em gestão? (introdução do BSC, implantação 
de ERP etc.) 
14 - Relacionamento com clientes 
a) Você poderia descrever como são identificados os nichos de mercado ou grupos de clientes, e suas respectivas necessidades?  
b) Você poderia descrever como tais necessidades são atendidas?  
c) Você poderia descrever como eventuais sugestões e reclamações de clientes são tratadas? 
15 - Relacionamento com grupos de interesse 
a) Você poderia identificar quais são os principais grupos de interesse com os quais a organização interage? (sindicatos, governo, acionistas 
etc.)  
b) Você poderia descrever como ocorrem tais relações? Existe um processo ou sistemática? Existem responsáveis diretos por estas relações?  
c) Você poderia descrever como uma crise ou problema recente foi tratado? 
16 – Sustentabilidade 
a) Os negócios da empresa são ou poderão ser afetados pelas pressões relacionadas à sustentabilidade? Você poderia citar alguns exemplos?  
b) Quais as principais iniciativas da empresa voltadas para a sustentabilidade? As iniciativas de sustentabilidade estão alinhadas com a 
estratégia do negócio? Descreva um exemplo.  
c) A empresa considera a sustentabilidade nas suas diretrizes operacionais? (e.g. análise de fornecedores (política de compras), fontes de 
energia renovável (Ambiental)).  
d) Quem são os responsáveis por tais ações? 
17 - Planejamento estratégico 
a) A empresa possui um processo de planejamento estratégico?  
b) Você poderia descrever como este processo funciona?  
c) Você poderia identificar as fases e os envolvidos? 
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18 - Práticas de Gestão Financeira 
a) A empresa adota alguma métrica de geração de valor ao acionista/dono da empresa? Você poderia citar quais são?  
b) Há plano de remuneração variável na empresa? A que tipos de metas ele está atrelado?  
c) A empresa utiliza o orçamento como prática de controle gerencial? Como é feito o acompanhamento do resultado de cada área?  
d) O que é considerado na análise de novos investimentos sob o ponto de vista financeiro (ex.: compra de uma nova máquina)? 
 


