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1. INTRODUÇÃO (principais objetivos do projeto inicial) 

Vários estudos em finanças corporativas têm evidenciado formas diferentes de tomada de 

decisão por parte dos gestores, principalmente aqueles que são também os principais 

acionistas dessas empresas (ANDERSON; REEB, 2003; ORO et al., 2008; AGRAWAL; 

NAGARAJAN, 1990; ANDERSON; REEB, 2004; GÓMEZ-MEJÍA et al., 2007, entre os principais 

estudos) .  Outros estudos mostram que o fundador também possui vieses bastante peculiares 

em relação à tomada de decisão na sua empresa e a vê como uma necessidade pessoal e de 

seu interesse próprio, em função de seu empreendedorismo (BARROS, 2005; ANDERSON; 

REEB, 2003; BURKART et al., 2003; BITLER et al., 2005; LA PORTA et al., 1999; GOMEZ-MEJÍA et 

al., 2010, entre outros).  

Além disso, com o passar dos anos, surge a necessidade de crescimento da empresa e a 

ocasional de aposentadoria de seu fundador, o que implica algumas consequências: venda do 

negócio, abertura de capital e transferência de propriedade, por exemplo, à família, como 

definem Carlock e Ward (2000, p. 19), Burkart et al. (2003) e, mais recentemente, Combs 

(2008). Tal processo transformaria o que antes era apenas uma empresa individual, a qual, 

normalmente, possuía poucos conflitos de interesses, numa corporação na qual é necessário 

lidar com familiares, gestores e acionistas. Em face desse contexto, Berle e Means (1932) 

mostraram a separação entre propriedade e controle − discussão constantemente 

apresentada em estudos de administração.   

O papel exercido pelas famílias na administração das empresas tem sido estudado largamente 

por todas as áreas da Administração (FILATOTCHEV et al., 2005; DEDOUSSIS; PAPADAKI, 2010; 

MCCONAUGHY, 1993; MOSEBACH, 2007;  BOUBAKARI; FEUDJO, 2010). Muitos estudos, no 

exterior, têm sido realizados em pequenas e médias empresas por serem, em sua grande 

maioria, organizações com controle privado e familiar (LEAVELL; MANIAM, 2009; LANDSTROM; 

WINBERG, 2000).  

Em estudos sobre o assunto, a família fundadora (FFund) e os gestores membros da família 

fundadora (GMFF) vêm obtendo grande destaque. Anderson e Reeb (2003), a propósito do 

tema, afirmam que 35% das 500 maiores empresas dos Estados Unidos apresentam, de 

alguma forma, influência familiar. No Brasil, Oro et al. (2008) descobriram que 253 empresas, 

dentre as 500 maiores apresentadas pela Revista Exame em 2005, possuíam como 

característica o controle acionário totalmente brasileiro e, dessas, 20%, aproximadamente, 

operavam sob interferência familiar. Diferentemente do que consta em teoria sobre a 

separação entre controle e propriedade, encontra-se, hoje, uma extensa lista de empresas de 
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capital aberto que apresentam ainda o controle da FFund por meio da diretoria ou do conselho 

de administração. 

Dentro dos estudos publicados, pode-se citar os de Sirmon et al. (2008) e os de Zaha et al. 

(2008), que trabalharam sobre o papel exercido pela família nas decisões estratégicas da 

empresa e também o papel da cultura familiar nas decisões empresariais. Em Hadani (2007), 

também se estudou o papel dos laços familiares e seu envolvimento na política empresarial, 

utilizando-se as teorias de governança corporativa.  

Um importante trabalho apresentado por Anderson e Reeb (2003) testou o desempenho das 

EF listadas na S&P 500  e evidenciou que os lucros são maiores nas EF  do que nas empresas 

não familiares (EnF). Tais resultados foram contra a percepção comum nos trabalhos 

acadêmicos  de que as EF são menos eficientes e menos lucrativas do que as demais.  Notou-se 

ainda, nessa pesquisa, que o desempenho das empresas era mais alto quando o CEO (Chief 

Executive Officer) é membro da FFund. Anderson e Reeb (2003) e Villalonga e Amit (2004) 

descreveram também que a estrutura concentrada possui melhor desempenho.  

No Brasil, por seu lado, ainda que diversos estudos tenham sido desenvolvidos acerca das EF e 

do controle das famílias nas empresas abertas, faltam trabalhos que relacionem o fundador e 

o desempenho das empresas brasileiras. O estudo de Oro et al. (2008) apresentou a relação 

entre estrutura de capital e lucro operacional observada nas diversas gerações de EF 

brasileiras. Nesse trabalho, encontraram-se diferenças entre lucratividade e estrutura de 

capital por causa das gerações familiares que comandam essas empresas.  

Na literatura pesquisada, não foi possível, entretanto, encontrar trabalhos com foco nas 

decisões financeiras dos fundadores das empresas, ou seja, não existe trabalhos relacionando 

o comportamento do fundador nas decisões de financiamentos e investimentos. 

Consequentemente, também não se encontrou trabalhos que relacionem o desempenho de 

uma empresa com a gestão de seu fundador.   

Existem também diversos estudos sendo desenvolvidos sobre a contribuição dos vieses do 

gestor na tomada de decisões da empresa. Dentre eles, destacam-se os trabalhos de 

Kahneman (2003), Colinsk (1996), Bazerman (2004), Baker e Wurgler (2002), que revelam 

como o perfil do gestor pode ter influência nas decisões financeiras.  

De forma a contribuir com as pesquisas já existentes em finanças, formulou-se a seguinte 

questão de pesquisa: 

Como se comporta a distribuição de empresas familiares, de controle concentrado e de gestão 

de seu fundador registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)? 

1.1.2. Objetivo 

O objetivo geral deste trabalho é determinar, de acordo com as classificações propostas na 

metodologia, um panorama da gestão das empresas listadas na CVM. Isso é importante, para 

poder comparar o nível de endividamento, investimento e desempenho das empresas abertas 

brasileiras, entre outras pesquisas. Para isso, deverá ser criado um banco de dados que 
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classifique as empresas abertas brasileiras, de acordo com o tipo de gestão. Para que esse 

objetivo seja cumprido, este trabalho pretende alcançar os objetivos específicos, que são:  

• Identificar quais empresas listadas na BM&FBovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) 

são familiares.  

• Separar as empresas listadas na BM&FBovespa em: empresas com característica de 

controle concentrado, familiar e aquelas que um dos acionistas é o próprio  fundador; 

• Identificar se existem empresas cujo gestor é o próprio fundador; 

• Relacionar empresas familiares com controle concentrado; 

• Relacionar empresas familiares e a gestão do fundador.  

1.1.3. Justificativa 

O gestor empreendedor possui grande influência na economia. De acordo com o IBGE (2008), 

existiam, no Brasil, 5,9 milhões de pessoas em 2008 na condição de sócio ou proprietário das 

empresas brasileiras. Os gestores são grande parte da força econômica no Brasil e também no 

mundo. Nas pequenas empresas, o gestor empreendedor é peça fundamental na construção 

da empresa, no seu funcionamento e em todas as decisões financeiras. 

Pesquisas mostram que, em pequenas empresas, o fundador é responsável pelo 

financiamento do negócio e, muitas vezes, por sua manutenção. No entanto, existem estudos 

que seguem outra linha. A pesquisa feita por Leavell e Maniam (2009), v.g., mostrou que as 

pequenas empresas que precisam de crescimento têm buscado endividamento externo em 

detrimento da abertura de capital. Diversos autores (LANDSTROM; WINBERG, 2000, entre 

outros) definem essa estratégia como uma preocupação do dono da empresa em não perder o 

controle do negócio, portanto o gestor proprietário tendería, segundo esses autores, a preferir 

o endividamento à busca de acionistas. 

 Não se encontraram pesquisas que mostrem, no entanto, no Brasil, quantas empresas abertas 

brasileiras são gerenciadas pelo seu fundador ou pela família fundadora ou proprietária. 

Também não se encontraram trabalhos que relacionem o tipo de gestão com: endividamento, 

desempenho ou gerenciamento de resultados. Dessa forma, a elaboração de um banco de 

dados com essas informações será muito importante para que se construam estudos sobre 

esses temas. 

2. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS EXECUTADAS NO PERÍODO VISANDO AO ALCANCE DOS OBJETIVOS 

Durante a consecução do projeto, diversas reuniões de trabalho foram realizadas com o 

objetivo de cumprir o cronograma proposto e os dados a serem tratados. Desta forma, 

cumpriu-se as seguintes etapas: 

a. Identificação de bibliografia pertinente e atualizada sobre o tema proposto.  

b. Estabelecimento dos conceitos de controle concentrado, empresas familiares, 

influência significativa, presença de mulheres no conselho de administração, 

fundadores. 
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c. Identificação das empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo que 

pudessem fornecer informações detalhadas sobre o assunto que foi estabelecido em 

pesquisa. 

d. Coletados dos dados das empresas, necessários para a realização da pesquisa. 

e. Tratamento dos dados com aplicação de estatística descritiva e estatística 

multivariada, com regressão em dados de painel com efeitos fixos e GMM.  

f. Análise, discussão dos resultados e correspondente conclusão do estudo.  

g. Elaboração de artigos científicos submetidos a congressos nacionais e internacionais e 

periódicos nacionais classificados no Qualis-Capes.  

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO SUCINTA DOS PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS, DEIXANDO 

CLARO O AVANÇO TEÓRICO, EXPERIMENTAL OU PRÁTICO OBTIDO PELA PESQUISA (Os 

resultados formais - publicações – são solicitados adiante) 

Os principais resultados obtidos nesta pesquisa são listados abaixo: 

A INFLUÊNCIA DO COMPORTAMENTO DO FUNDADOR NO ENDIVIDAMENTO DA EMPRESA 

Muitos estudos têm apontado que o perfil do gestor pode interferir no modo em que 

ele toma suas decisões financeiras. Como abordado neste artigo, alguns estudos têm apontado 

ao longo dos anos diferenças fundamentais na tomada de decisão dos gestores, 

principalmente ele é um dos principais acionistas da empresa. (ANDERSON; REEB, 2003; 

AGRAWAL; NAGARAJAN, 1990; ANDERSON; REEB, 2004; GÓMEZ-MEJÍA et al., 2007). Mais 

ainda, os estudos comportamentais indicam que o fundador também possui viés bastante 

peculiar em relação à tomada de decisão na sua empresa (BARROS, 2005; ANDERSON; REEB, 

2003; BURKART et al., 2003; BITLER et al., 2005; LA PORTA et al., 1999; GÓMEZ-MEJÍA et al., 

2010).  

Dessa forma, este estudo buscou relacionar a presença do fundador na gestão da 

empresa com o nível de endividamento. A hipótese apresentada foi: Existe influência da 

gestão do fundador no endividamento das empresas abertas brasileiras. Os tratamentos 

apresentados pelo método de efeitos fixos e GMM mostram a existência de relação negativa 

entre endividamento e gestão do fundador nas empresas, pois a variável de endividamento é 

significativa estatisticamente (ao nível de 1%). Dessa forma, não se rejeita a hipótese 

apresentada. Esse resultado corrobora com o estudo de Combs (2008), que mostra que os 

gestores de empresas familiares, mesmo que não membros da família, se comportam de 

forma diferente com relação às decisões financeiras.  

Ao contrário do que se espera, pelo aspecto comportamental, tratado por muitos dos 

trabalhos pesquisados, dentre eles o de Barros (2005), Malmendier e Tate (2009), e Thaler e 

Barberis (2003) o tratamento estatístico utilizado na amostra observada não apontou aumento 

de endividamento para os gestores fundadores, como evidenciado no trabalho de Barros 

(2005), feito com empresas brasileiras. Esse resultado não é necessariamente uma surpresa, 

porquanto já se sabe que há ampla gama de variáveis a se considerar numa análise sobre esse 

tipo particular de empresa. Isso significa que, de acordo com os critérios estabelecidos para a 

análise, é possível que duas pesquisas próximas, no que diz respeito aos objetivos, possam 

apresentar diferentes resultados ou, ao menos, discrepâncias de resultado. 
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Na amostra deste estudo, o tratamento dos dados indicou uma tendência ao 

endividamento menor naquelas empresas cujo gestor é o próprio fundador da empresa. Esses 

resultados estão de acordo com grande parte da vasta literatura existente sobre empresa 

familiar e fundador. A pesquisa revelou também que alguns dos comportamentos descritos 

pela literatura podem ser observados nos resultados obtidos, mas não necessariamente todos. 

O fato de o gestor fundador tender ao endividamento poderia ser explicado pela 

autoconfiança excessiva (Barros, 2005). Ao mesmo tempo, o gestor membro da família com 

ações dispersas também poderia tender à fuga ao endividamento.  

A questão principal é a que envolve o sócio-fundador da empresa. As informações 

acerca desses profissionais deveriam estar disponíveis na internet e esperava-se que seriam 

bastante acessíveis. No entanto, várias empresas não disponibilizaram essas informações, 

fazendo com que haja diminuição da base de dados observada.  

Sabe-se, também, que o perfil do gestor e a cultura da empresa podem influenciar nas 

decisões de endividamento. No entanto, não foi foco deste trabalho fazer essa associação e, 

por isso, entende-se que pequenas distorções ainda poderão ser observadas. A relação entre 

esses elementos poderia, entretanto, ser matéria de novos estudos em outros trabalhos. Esse 

é um tema bastante importante para as Ciências Sociais e merece a atenção destinada a ele.  

A Relação entre a Presença de Mulheres no Conselho e o Gerenciamento de Resultados nas 
Companhias Abertas Brasileiras 

A presença de mulheres na administração das empresas já tem sido bastante 
investigada nos artigos de governança corporativa. Sabe-se que, em alguns estudos, a 
diversidade de gênero pode trazer uma boa contribuição quanto ao desempenho, 
transparência, ética e, consequentemente, aumentar o valor das ações da empresa (Gulzar 
and Wang , 2011; Barako and Brown, 2008;Prado-Lorenzo and García-Sánchez, 2010; Frías-
Aceituno et al. ,2012; Ruegger e King ,1992; Eynon, 1997).  

Na questão do gerenciamento de resultados, não se encontrou uma vasta literatura 
sobre a presença de mulheres. Os resultados, no entanto, ainda não estão claros. Alguns 
autores afirmam que a presença de mulheres no conselho de administração faz com que os 
accruals discricionários diminuam e, portanto, diminua o gerenciamento de resultados das 
empresas (Gulzar & Wang 2011; Wei and Xie 2011). Outros autores afirmam que essa relação 
é insignificante, como apresentou Mohamad et al (2010). E outros resultados têm mostrado 
que a presença de mulheres no conselho pode aumentar o gerenciamento de resultados nas 
empresas, quando essa presença ainda é pequena ou recente (Scapin, García-Lara & Penalval-
Zuasti, 2013). 

O estudo exploratório longitudinal observou 81 empresas brasileiras com dados 
contábeis disponíveis entre 2008 a 2011, totalizando 324 observações. Deste percebeu-se a 
pequena participação de mulheres no conselho de administração das empresas com apenas 
8,5% do total. No tratamento de dados utilizaram-se duas técnicas diferentes de análise dos 
dados em painel: efeitos aleatórios e GMM. Na primeira pelos efeitos aleatórios não foi 
encontrada relação significante entre o gerenciamento de resultados e a presença de 
mulheres no conselho de administração. Na segunda pelo método GMM, que, entende-se, 
torna-se mais adequado para captar as relações entre as variáveis quando se observa menos 
tempo e muitas empresas, foi encontrada uma relação positiva e significativa entre o 
gerenciamento de resultados e a presença de mulheres no conselho de administração, 
confirmando a hipótese H2. Rejeitou-se, portanto, a hipótese H1. Esses resultados são 
condizentes com o estudo de Scapin, García-Lara & Penalval-Zuasti (2013) e também leva a 
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crer que a pequena presença de mulheres no conselho de administração pode tornar maior a 
possibilidade de gerenciamento de resultados pelas empresas.  

Como limitações, este estudo tratou os dados disponíveis dos conselheiros nos anos 
observados (2008-2011). Dessa forma, na próxima investigação irá utilizar-se uma base com 
maior amplitude temporal para incluir todas as empresas abertas brasileiras. Também a 
utilização de mulheres na diretoria, em vez de no conselho de administração, talvez traga 
alguma outra contribuição teórica sobre a presença delas nas empresas, estudos estes ainda 
não encontrados na literatura brasileira. É importante ressaltar que a contribuição deste 
trabalho para o estudo das mulheres é bastante importante, uma vez que traz novas 
informações sobre um país latino-americano, ainda com pouca presença de mulheres na 
administração de empresas abertas, mas com grande possibilidade delas neste mercado e, 
fundamentalmente, para a comprovação científica de tal facto. 
 

CORPORATE GOVERNANCE IN BRAZILIAN PUBLIC COMPANIES: THE INFLUENCE OF THE 

FOUNDER IN THE FINANCIAL DECISIONS 

Este estudo buscou relacionar a presença do fundador na gestão da empresa com o 

nível de endividamento. A hipótese apresentada foi: Existe relação entre a gestão exercida 

pelo sócio fundador e o endividamento das empresas abertas brasileiras. 

Os tratamentos apresentados pelo método de efeitos fixos e GMM mostram a 

existência de relação negativa entre endividamento e gestão do fundador nas empresas, pois a 

variável de endividamento é significante estatisticamente (ao nível de 1%). Dessa forma, não 

se rejeita a hipótese apresentada.  

Esse resultado corrobora com o estudo de Combs (2009), que mostra que os gestores 

de empresas familiares, mesmo que não membros da família, se comportam de forma 

diferente com relação às decisões financeiras.  

Ao contrário do que se espera pelo aspecto comportamental, tratado por muitos 

trabalhos pesquisados, dentre eles o de Barros (2005), Malmendier e Tate (2004), e Thaler e 

Barberis (2003) o tratamento estatístico utilizado na amostra observada não apontou aumento 

de endividamento para os gestores fundadores, como evidenciado no trabalho de Barros 

(2005), feito com empresas brasileiras.   

Esse resultado não é necessariamente uma surpresa, porquanto já se sabe que há 

ampla gama de variáveis a se considerar numa análise sobre esse tipo particular de empresa. 

Isso significa que, de acordo com os critérios estabelecidos para a análise, é possível que duas 

pesquisas próximas, no que diz respeito aos objetivos, possam apresentar diferentes 

resultados ou, ao menos, discrepâncias de resultado. 

Nesta amostra, o tratamento dos dados indicou uma tendência ao endividamento 

menor naquelas empresas cujo gestor é o próprio fundador da empresa. Esses resultados 

estão de acordo com grande parte da vasta literatura existente sobre o tema familiar e 

fundador. 

A pesquisa revelou também que alguns dos comportamentos descritos pela literatura 

podem ser observados nos resultados obtidos, mas não necessariamente todos. O fato de o 

gestor fundador tender ao endividamento poderia ser explicado pela autoconfiança excessiva 
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(BARROS, 2005). Ao mesmo tempo, o gestor membro da família com ações dispersas também 

poderia tender à fuga ao endividamento.  

Em resumo, a pergunta de pesquisa pode ser respondida com a afirmação de que o estudo 

efetuado aponta para indícios de que existe relação entre a gestão do fundador e o 

endividamento da empresa. Nas empresas abertas brasileiras, é possível observar uma relação 

negativa entre o endividamento e a gestão do fundador. 

The effect of family ownership on the liability decision 

The main results of this research indicate that there is a relationship between family 

owned businesses and non-family owned business of firms listed on Bovespa Stock Exchange 

(São Paulo, Brasil) and the decision of liabilities. As the family owned business, it was observed 

that there is also a relationship between debt and family businesses run by families. All 

relationships are significant. Not statistically significant compared to the control variable in 

household indebtedness. 

These relationships were found negative in both cases, showing a trend of firms run by 

relatives or family members are less indebted than the others in the selected sample. So, the 

authors cannot reject the hypotheses H1 and H3. These evidences confirm the studies of 

Siqueira (1998), IBGC (2007), Anderson and Reeb (2003), Shleifer and Vishny (1986), which 

they show a decline in the cost of investments in family owned businesses, as well as, the 

preference for use of own capital. However, firms that have the family owned control, also, 

have a capital structure different from those with non-family owned control, then the authors 

cannot confirm the H2 hypothesis. 

One limitation that must be explained, it is the importance to applied additional tests 

that might complement Benford Analysis. It is known that the profile of the family manager 

and the company's culture can influence debt decisions. However, there was no focus of this 

research that allows to make this association and, therefore, it is understood that small 

distortions may still exist. The relationship between these elements could, however, be subject 

to further studies. 

Another limitation is the possible misclassification that may occur in the definition of 

family ownership and family management, as the researcher sets them, other methods may be 

raised in future research. The ambiguity of these classifications will always exist, because 

operational definitions arguments are set for this search. 

It is expected, however, that findings of this research may assist the study of family 

firms and then it is a starting point for further research. In the research literature, it was not 

possible to find papers with focus on financial decisions where family owned firms control the 

business and influence the decision-making process. Although several studies have been made 

about family business and the family control in public companies, more researchers are need 

to evaluate the relation to: (i) management by members of the owning family, (ii) influence the 

family on business decisions and (iii) the capital structure of these companies. 

Indeed, Benford’s Analysis is very important issue for accounting and finance decisions, 

because it does not use aggregated data, rather it is conducted on specific accounts using all 
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the data available (Durtschi, 2004: 31). While the research about liabilities decisions is ongoing, 

it deserves more attention allocated to assist managers of family and non-family owned firms. 

UM ESTUDO SOBRE A CONCENTRAÇÃO DE CONTROLE ACIONÁRIO E AS DECISÕES DE 

ESTRUTURA DE CAPITAL DAS EMPRESAS ABERTAS BRASILEIRAS 

Existe relação entre empresas de controle concentrado e endividamento da empresa, 

portanto não se rejeita H1. Essa relação se mostrou positiva e significante (no nível de 10%) 

para o endividamento total e de curto prazo. Essa relação é contrária aos estudos de Jensen et 

al. (1992), Friend e Lang (1988), mas se mostra parcialmente de acordo com o estudo de 

Procianoy e Kraemer (2001) nas empresas brasileiras. Para Procianoy e Kraemer (2001), não 

houve evidências de diminuição do endividamento quando houve separação entre diferentes 

tipos de controle acionário. Nesta pesquisa as evidências mostram o contrário. Existe relação, 

mas, para controle concentrado, ela é positiva. É possível inferir, dessa forma, que a 

concentração de controle pode vir a interferir positivamente nas relações com o 

endividamento da empresa, fazendo que os controladores tenham uma tendência a 

expropriação de capital dos acionistas minoritários por meio do maior endividamento da 

empresa. Essas evidências também estão de acordo com Brito et al. (2007).  

Também na linha da pesquisa de Procianoy e Kraemer (2001), é possível observar que, 

na amostra estudada, existe relação entre influência significativa e o endividamento da 

empresa, portanto não se rejeita H2. No entanto, essa relação, diferentemente do controle 

concentrado, mostra-se negativamente relacionada ao endividamento. Isso quer dizer que as 

empresas que possuem acionista influente (mas não controlador) tendem a ser menos 

endividadas do que as demais. Uma possível explicação para essa observação seria o fato de 

que o acionista influente, por não ter maioria dos votos, não buscaria expropriação de capital. 

Essas evidências podem corroborar o resultado do trabalho de Soares e Kloeckner (2008), que 

afirmam ser o Brasil um país propício à expropriação de riquezas. No entanto, quando se trata 

de concentração menor de controle, essas empresas são menos propícias a expropriação. 

A pesquisa mostrou ainda que existe uma relação entre o endividamento e a gestão do 

controlador da empresa. No entanto, diferentemente do que se observou no primeiro caso, 

essa relação se apresentou negativa. Isso pode indicar justamente o viés cognitivo do gestor 

controlador na gestão da empresa. Nesse sentido, não se encontraram trabalhos no Brasil e no 

exterior que tratassem exatamente desse perfil, o que pode indicar um campo de exploração 

para novas pesquisas. Existe também uma relação negativa entre a gestão do acionista 

influente e o endividamento da empresa – outro aspecto deste trabalho que poderia tornar-se 

tema de pesquisas futuras. 

O ponto da pesquisa é a separação entre o controle e influência significativa. O 

controle aqui descrito considerou indivíduos ou empresas com mais de 50% das ações. Podem 

existir outros casos – grupos que controlam empresas ou acordos de acionistas –  não 

considerados neste trabalho.  

Sabe-se, também, que o perfil do gestor e a cultura da empresa podem influenciar nas 

decisões de endividamento. No entanto, não será foco deste trabalho fazer essa associação e, 

por isso, entende-se que pequenas distorções ainda poderão ser observadas. A relação entre 

esses elementos poderia, entretanto, ser matéria de novos estudos em outros trabalhos. A 
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ambiguidade dessas classificações sempre vai existir, porque as definições operacionais são 

argumentos estabelecidos para esta pesquisa.  

Espera-se, entretanto, com os resultados obtidos, que as descobertas desta pesquisa 

possam auxiliar o estudo das empresas com controle acionário, servindo de ponto de partida 

para outras pesquisas. Esse é um tema bastante importante para as Ciências Sociais e merece 

a atenção destinada a ele.  

O DESEMPENHO E O ENDIVIDAMENTO NAS EMPRESAS FAMILIARES: A GESTÃO DO 

FUNDADOR E DE SEUS HERDEIROS 

Muitos estudos apontam que a influência dos gestores na tomada de decisão é um dos fatores 
que podem interferir no modo em que ele toma suas decisões financeiras, como também 
gerar impactos significantes no valor da empresa, principalmente se ele for um dos principais 
acionistas da empresa. (ANDERSON; REEB, 2003; AGRAWAL; NAGARAJAN, 1990; BARROS, 
2005). Assim como esse estudo, alguns estudos envolvendo o fundador e seus herdeiros 
demonstram comportamentos diferentes na gestão familiar de uma empresa. (ORO, et al., 
2009;  SEGURA, 2011). 

Dessa forma, este estudo buscou relacionar nas empresas familiares a presença do fundador 
ou de seus herdeiros em sua gestão com o nível de endividamento e desempenho. A hipótese 
apresentada foi: Qual a diferença de desempenho e endividamento nas empresas familiares 
entre a gestão fundadora e seus herdeiros. Os tratamentos apresentados pelo teste 
correlacional demonstram que não existe uma relação significativa quando se compara as 
variáveis de endividamento com seu tipo de gestão familiar. Esse resultado se confirma com o 
estudo de Floriani e Rodrigues (2000), que mostra que não há influência da gestão da 
empresa, quando se envolve empresas familiares, mesmo quando essa ainda é gerida pelo 
fundador, ou esse não faz parte da administração. 

Ao contrário dos resultados obtidos com as variáveis de endividamento, os tratamentos dos 
dados relacionados ao desempenho das empresas familiares quando comparado com seu tipo 
de gestão, demostraram uma relação significativa entre a presença do herdeiro e do seu 
fundador na gestão relacionado com as variáveis de desempenho, indicando que as empresas 
geridas por herdeiros apresentam um Retorno sobre o Patrimônio Líquido menor do que 
aquelas geridas por fundador e também foram demonstrados com os testes que as empresas 
geridas pelo fundador apresentam uma produtividade e eficácia maior do que as geridas por 
herdeiros. Esse resultado corrobora com os estudos de Adams, Almeida e Ferreira (2009), que 
mostram que em média os gestores fundadores melhoram o desempenho das firmas em 
relação às variáveis operacionais. 

Sendo assim, os resultados obtidos neste estudo demonstram que o perfil do gestor da 
empresa pode influenciar nas tomadas de decisões relacionadas a desempenho e 
endividamento. No entanto, esta pesquisa utilizou como base as empresas familiares abertas 
e, por isso, entende-se que pequenas distorções ainda poderão ser observadas, e assim motiva 
a continuidade de novos estudos relacionados a desempenho e endividamento com tipo de 
gestão em empresas familiares de capital fechado.   

4. DESTACAR OS PRINCIPAIS FATORES POSITIVOS E NEGATIVOS QUE INTERFERIRAM NA 

EXECUÇÃO DO PROJETO 
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Fatores positivos: apoio do MackPesquisa para que os alunos de graduação pudessem colher 

dados para a pesquisa, o que possibilitou a elaboração da pesquisa, o tratamento dos dados e 

as conclusões. 

Fatores negativos: utilização de revisores estrangeiros, o que impossibilitou a utilização da 

verba para tradução de artigos. Apesar de o revisor estrangeiro ser muito mais barato, a verba 

alocada para esse fim, não pôde ser utilizada. 

5. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, INFORMANDO O NÚMERO DE ORIENTANDOS 

(Graduação, Aperfeiçoamento, Mestrado e doutorado) E OUTROS 

Graduação: 4 alunos 

Doutorado: 1 aluno 

6. CONTATOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS EFETIVAMENTE OCORRIDOS EM FUNÇÃO DO 

PROJETO 

Estreitamento com o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) em Portugal, sendo que as profas: 

Dra Rute Abreu e Dra. Fatima David participaram ativamente da pesquisa e da elaboração dos 

artigos. Esse estreitamento possibilitou, inclusive, a ida da Profa. Liliane Segura para ministrar 

palestras no IPG, orientação em conjunta de Mestrandos (no IPG) e negociações para Dupla 

titulação do Curso de Graduação em Ciências Contábeis, que foi efetivada em abril de 2015.  

7. RELACIONAR OS TRABALHOS INSERINDO AS REFERÊNCIAS, SEGUINDO AS NORMAS DA 

ABNT, DOS TRABALHOS PUBLICADOS E/OU ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO DECORRENTES DO 

PROJETO EM PAUTA, COMO: LIVROS, CAPÍTULOS DE LIVROS, ARTIGOS EM PERIÓDICOS 

NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ETC; INCLUIR RESUMOS EM CONGRESSOS, REUNIÕES 

CIENTÍFICAS E SEMELHANTES, MONOGRAFIAS E TGIs. ANEXAR ARQUIVOS COM AS 

SEPARATAS NO FORMATO .PDF DE CADA TRABALHO RELACIONADO. 

ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 

SEGURA, L. C. ; FORMIGONI, H. . INFLUÊNCIA DO CONTROLE E GESTÃO FAMILIAR NO 
ENDIVIDAMENTO DAS EMPRESAS ABERTAS BRASILEIRAS: UM ESTUDO QUANTITATIVO. BBR. 
Brazilian Business Review (English Edition. Online), v. 11, p. 51-76, 2014.  

SEGURA, L. C. ; ABREU, R. M. ; MILANI FILHO, M. A. F. . Assessing accounting for citizenship: an 

empirical analysis of the corporate control and capital structure decisions. International 

Journal of Auditing Technology, v. 2, p. 69, 2014. 

ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS 

SEGURA, L. C. ; FORMIGONI, H. ; ABREU, R. M. ; DAVID, F. . A INFLUÊNCIA DO 
COMPORTAMENTO DO FUNDADOR NO ENDIVIDAMENTO DA EMPRESA. In: 1º Encontro 
Brasileiro de Finanças Comportamentais, 2014, Sao Paulo. 1º Encontro Brasileiro de Finanças 
Comportamentais. Sao Paulo, 2014.  

SEGURA, LILIANE CRISTINA ; FORMIGONI, H. ; ABREU, RUTE ; DAVID, FATIMA . The Influence of 

Women in Earnings Management: The case of Brazilian Firms. In: 5th INTERNATIONAL WOMEN 
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AND BUSINESS CONFERENCE, 2014, Belgrado/ Servia. 5th INTERNATIONAL WOMEN AND 

BUSINESS CONFERENCE, 2014. 

Resumos publicados em anais de congressos 

SEGURA, L. C. ; FORMIGONI, H. ; SANCHEZ, I. M. G. ; GALLEGO-ALVAREZ, I. . The Influence of 

the Board of Directors Profile in the Disclosure Practices of Corporate Social Responsibility in 

Brazilian and Spanish Companies. In: European Accounting Association Congress 2014, 2014, 

Tallin - Estonia. EAA Congress 2014 Online Program, 2014. 

FORMIGONI, H. ; SEGURA, L. C. ; SANCHEZ, I. M. G. ; GALLEGO-ALVAREZ, I. . Board of Directors 
Characteristics and Disclosure Practices of Corporate Social Responsibility: A Comparative 
Study between Brazilian and Spanish Companies. In: XIV Congresso USP de Controladoria e 
Contabilidade, 2014, Sao Paulo. Anais do XIV Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, 
2014.  
 
SEGURA, LILIANE CRISTINA ; FORMIGONI, H. ; ABREU, R. M. ; DAVID, FATIMA . A Relação entre 
a Presença de Mulheres no Conselho e o Gerenciamento de Resultados nas Companhias 
Abertas Brasileiras. In: XXXVIII Encontro da ANPAD - EnANPAD 2014, 2014, Rio de Janeiro. 
XXXVIII Encontro da ANPAD - EnANPAD 2014, 2014.  
 
SEGURA, LILIANE CRISTINA ; ABREU, RUTE ; DAVID, F. ; MILANI FILHO, M. A. F. . The effect of 
family ownership on the liability decision. In: 12th IAAER World Congress of Accounting 
Educators and Researchers, 2014, Florença. 12th IAAER World Congress of Accounting 
Educators and Researchers, 2014.  
Apresentações de Trabalho 

SEGURA, L. C. ; FORMIGONI, H. ; SANCHEZ, I. M. G. ; GALLEGO-ALVAREZ, I. . The Influence of 
the Board of Directors Profile in the Disclosure Practices of Corporate Social Responsibility in 
Brazilian and Spanish Companies. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).  

CAPITULOS DE LIVROS 

SEGURA, L. C. ; FORMIGONI, H. ; ABREU, RUTE ; DAVID, FATIMA . WOMEN AND SUSTAINABLE 
BUSINESS (no prelo). 1. ed. Nova York: Gower Publisher, 2015. v. 1. 294p .  
 
SEGURA, L. C. ; FORMIGONI, HENRIQUE ; ABREU, R. M. ; DAVID, FATIMA . International CSR, 
Sustainability, Ethics & Governance Conference (no prelo). 1. ed. , 2015.  

(OBS.: Monografias e TGIs - somente as dez páginas iniciais). CADA CAIXA DE TEXTO DEVE 

FICAR SOMENTE UMA REFERÊNCIA E O RESPECTIVO ARQUIVO NO CAMPO ‘ SELECIONAR  

CARDOSO, N.; VELOSO, T. O Desempenho e o Endividamento nas empresas familiares: A 

Gestão do Fundador e de Seus Herdeiros, Trabalho de conclusão de Curso de Graduação em 

Ciências Contábeis defendido em junho de 2014. 

7. INFORMAR PATENTE OU REGISTRO DE INVENÇÃO OU TÉCNICA 

Não há. 

8. INFORMAR OUTRAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS/ ADMINISTRATIVAS QUE JULGAR 

PERTINENTES AO PERÍODO: ORGANIZAÇÃO DE OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS, 
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CONSULTORIAS, ASSESSORIAS A ÓRGÃOS DE FOMENTO OU A OUTRAS INSTITUIÇÕES, 

PARTICIPAÇÃO EM COLEGIADOS, BANCAS DE DISSERTAÇÕES E TESES. CITAR PREMIAÇÕES 

CIENTÍFICAS OBTIDAS EM FUNÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA. 
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