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RESUMO 
 

ORO, Ieda Margarete. Avaliação da eficiência de empresas familiares brasileiras 
utilizando a análise envoltória de dados. 2006. 168 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional 
de Blumenau, Blumenau, 2006. 

O trabalho objetiva avaliar a eficiência, relacionando por meio da técnica Análise Envoltória 

de Dados a estrutura de capital e o lucro operacional, das empresas familiares que integram a 

lista das 500 maiores empresas do Brasil, conforme divulgação na Revista Exame – Melhores 

e Maiores de 2005, ano base 2004. A dissertação insere-se na linha de pesquisa Controle de 

Gestão do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de 

Blumenau. A metodologia empregada na pesquisa é descritiva correlacional do tipo 

levantamento, com abordagem quantitativa. A amostra é não probabilística por tipicidade e 

intencional, tendo como critério principal a empresa possuir controle acionário brasileiro. Na 

análise dos dados, primeiramente caracterizaram-se as 59 empresas familiares da amostra  

constituídas como limitadas e sociedades anônimas. No segundo momento, excluíram-se as 

empresas limitadas, e a amostra final restringiu-se a 39 empresas. Os resultados da pesquisa 

demonstram que predomina nas empresas pesquisadas a configuração de sociedades anônimas 

de capital fechado. Na maioria das empresas é a primeira geração familiar que as administra. 

Com relação à estrutura de capital, a primeira e a terceira geração utilizam mais capital 

próprio do que capital de terceiros. Com relação ao lucro operacional, a pesquisa indicou que 

o lucro e a lucratividade são maiores nas empresas sociedades anônimas de capital aberto, 

assim como na terceira geração. A correlação entre a estrutura de capital e o CMPC é mais 

forte na terceira geração. Sobre a eficiência das empresas, a Análise Envoltória de Dados 

indicou três empresas em cada geração como as mais eficientes, analisando a relação CPMC e 

lucro operacional. Para as empresas em análise, a terceira geração apresentou mais eficiência 

nas variáveis analisadas. 

Palavras-chave: Eficiência. Empresas familiares. Análise Envoltória de Dados.  



 

ABSTRACT 
 

ORO, Ieda Margarete. Evaluate of efficiency of familiar companies in Brazil, using the 
Data Envelopment Analysis. 2006. 168 f. Dissertation (Mastering in Countable Sciences) - 
Program of Pos Graduation in Countable Sciences of the Regional University of Blumenau, 
2006, Blumenau. 

This dissertation has as objective to evaluate the efficiency of the structure of capital and the 

operational profit of familiar companies that integrate the list of the 500 bigger companies in 

Brazil, related by Data Envelopment Analysis technique, as spreading in the Exame Magazine 

- Better and Bigger of 2005, year base 2004. The dissertation is inserted in the line of 

Management’s Controls research of a Pos Graduation Program in Countable Sciences of the 

Regional University of Blumenau. The methodology used is correlation-descriptive, of the 

survey kind, with quantitative approach. The sample is not probabilistic for vagueness and 

intentional doctrines, it has as a main criterion the company possess Brazilian shareholding 

control. During the analysis of data, first, were characterized 59 familiar companies consisting 

by Limited and Anonymous Societies. After this, the limited companies were abstained, and 

the final sample restricted to 39 companies. The research’s results demonstrate that the 

anonymous configuration society of closely held corporation predominates at the searched 

companies. The majority of the companies belong to the first generation. In relation to the 

capital structure, the first and the third generation use their own capital more then others. In 

relation to the operational profit, the research indicated that the profit and the profitability are 

bigger in anonymous company societies of opened capital, as well as in the third generation. 

The correlation between the capital structure and the WACC is stronger in the third 

generation. About the efficiency of the companies, the Data Envelopment Analysis indicated 

three companies in each generation as most efficient analyzing relation WACC and 

operational profit. To the companies in analysis and the studied generations, the third 

generation presented more efficiency in the variable analyzed. 

Key Words: Efficiency. Familiar Companies. Data Envelopment Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

As empresas familiares representam um tipo de constituição empresarial importante no 

mundo. De acordo com o dossiê Retrato de Família (2003), os negócios familiares 

representam 80% do universo empresarial, e suas operações respondem por metade do 

Produto Interno Bruto (PIB) mundial.   

No Brasil, segundo Oliveira (1999), as empresas familiares correspondem a mais de 

4/5 da quantidade das empresas privadas brasileiras, e respondem por mais de 3/5 da receita e 

2/3 dos empregos quando se considera o total das empresas privadas.  

As organizações familiares representam também a forma mais comum de empresas. 

São constituídas no núcleo familiar, e têm como objetivo principal atender às necessidades e 

desejos de seus fundadores. Posteriormente, na medida em que se desenvolvem, necessitam 

de novos controles  e processos de gerenciamento que garantam a sua continuidade.  

As organizações familiares, assim como as demais formas de constituição de 

empresas, precisam de estratégias competitivas de curto e longo prazo, para assegurar as 

condições de permanecer no mercado. Gerir e aplicar coerentemente os recursos financeiros é 

fundamental nas empresas familiares ou não-familiares, pois sem estes recursos as empresas 

não sobrevivem.  

A existência de variados tipos de financiamento dos ativos evidencia-se como uma das 

necessidades de gerenciamento que alteram a estrutura de capital.  Perobelli e Famá (2003, p. 

10) destacam que “[...] não haveria uma estrutura de capital ótima, mas uma estrutura de 

capital mais apropriada a cada perfil de empresa”.  As empresas familiares geralmente são 

concebidas inicialmente com uma estrutura de capital própria, que financia os ativos e 

proporciona investimentos  para o desenvolvimento de  suas atividades.  
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Todo investimento tem implícita a condição de retorno. Neste sentido,  a lucratividade 

do negócio torna-se fundamental, pois nenhuma empresa pode operar com prejuízos 

contínuos. Neste caso, os lucros são uma das fontes de aumentar o capital próprio e uma das 

formas da empresa familiar continuar assegurando sua continuidade.  

Depreende-se do exposto a relevância de estudar a eficiência de empresas familiares 

brasileiras, considerando a sua estrutura de capital e a relação com o lucro operacional.  

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

As últimas décadas foram marcadas por diversas transformações no cenário 

econômico mundial e nacional. A globalização causou grandes impactos no processo de 

gestão das empresas, delineando novas estratégias para garantir a continuidade.  

No Brasil, desde a implantação do Plano Real, mudanças ocorreram na composição 

produtiva do país, na forma de gestão das empresas e na estrutura de propriedade do capital. 

A abertura comercial transformou o ambiente econômico e as empresas ficaram expostas à 

competição internacional (MARTINS; MENEZES; BERNHOEFT, 1999). Este quadro de 

mudanças afetou significativamente as empresas em geral, e em específico as empresas 

familiares brasileiras. Por conseguinte, ocorre a necessidade de repensar o papel destas 

empresas diante da nova realidade que se lhes apresenta.  

A inserção do capital internacional no ambiente econômico brasileiro trouxe novas 

composições nas empresas locais. Associações e fusões de empresas ocorreram no mercado 

nacional, lideradas principalmente por empresas multinacionais (MATIAS et al., 1996).  

Segundo Gorgati (2000), diversas empresas familiares brasileiras descapitalizadas e 

inadequadas às novas condições de mercado, foram alvos dessas multinacionais.  

É fundamental que as empresas familiares brasileiras estruturem-se para garantir a 

eficiência em suas operações, além de assegurar competitividade no longo prazo, obtendo o 
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retorno financeiro e econômico necessário para sua continuidade. Eficiência, segundo 

Horngreen, Foster e Datar (2004) representa a quantidade de recursos usada para alcançar 

determinado nível de produção. Quanto menor for a quantidade usada ou maior for a 

produção para dado nível de entradas, maior a eficiência.  

Ehrbar (2003, p.XV) destaca que quando empresas familiares são formadas, elas são 

muito empreendedoras e seu fundador está focado não apenas no lucro operacional do 

negócio, mas reconhece a necessidade de utilizar seu capital o melhor possível. A estrutura de 

capital assume papel relevante nas organizações, pois é necessária à condição financeira que 

os negócios exigem. A lucratividade da atividade é o retorno esperado pelos gestores para 

continuar operando por longo prazo.  

Com base no exposto, elaborou-se a seguinte questão-problema: Qual é a eficiência, 

relacionando por meio da técnica Análise Envoltória de Dados, a sua estrutura de capital e o 

lucro operacional, das empresas familiares que integram a lista das 500 maiores empresas 

do Brasil, conforme divulgação na Revista Exame – Melhores e Maiores de 2005, ano base 

2004? 

1.2  PERGUNTAS DA PESQUISA 

A partir da questão-problema que norteia a pesquisa, elaboraram-se perguntas mais 

específicas: 

a)    Quais empresas são familiares das que integram a lista das 500 maiores empresas 

do Brasil, conforme divulgação na Revista Exame – Melhores e Maiores de 2005, 

ano base de 2004? 

b) Qual a estrutura jurídica das empresas e a geração familiar que as administra?  

c)    Qual era a estrutura de capital destas empresas familiares em dezembro de 

2004? 
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d) Como se apresentava o lucro operacional destas empresas familiares na 

demonstração do resultado do exercício referente o ano de 2004?  

e)    Existe correlação entre a estrutura de capital e o CMPC destas empresas, 

tomando como referência o ano de 2004? 

f) Qual a eficiência das empresas familiares, agrupadas por geração, considerando as 

variáveis estrutura de capital e lucro operacional, calculada por meio da Análise 

Envoltória de Dados?   

1.3  PRESSUPOSTOS DA PESQUISA 

O trabalho buscou analisar a eficiência das empresas familiares brasileiras 

relacionando a sua estrutura de capital e o lucro operacional. Para isto constituíram-se 

pressupostos e premissas para a pesquisa. 

O primeiro pressuposto é que as empresas que possuem uma estrutura de capital com 

mais capital próprio obtêm maiores lucros. Os encargos financeiros incidentes sobre passivos 

são registrados como despesas, diminuindo o resultado. Isto não acontece com a remuneração 

do capital próprio, que se configura como custo de oportunidade, portanto não é contabilizado 

como despesa.  

O segundo pressuposto é que as empresas que utilizam mais capital de terceiros são 

menos eficientes, relacionando a estrutura de capital e o lucro operacional. Tal decorre do fato 

do custo deste capital já estar deduzido do lucro da empresa na demonstração do resultado. 

Como premissa, considerou-se que as demonstrações contábeis publicadas pelas 

empresas familiares que participaram deste estudo, estão elaboradas corretamente sob o ponto 

de vista técnico.  
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 1.4  OBJETIVOS 

 

A seguir, enunciam-se o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa. 

 

1.4.1 Objetivo geral 

Analisar a eficiência, relacionando por meio da técnica Análise Envoltória de Dados a 

estrutura de capital e o lucro operacional das empresas familiares que integram a lista das 500 

maiores empresas do Brasil, conforme divulgação na Revista Exame – Melhores e Maiores de 

2005, ano base 2004. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

Como objetivos específicos, por meio dos quais se pretende atingir o objetivo geral, 

foram estabelecidos: 

a) identificar as empresas familiares que integram a lista das 500 maiores 

empresas do Brasil, conforme divulgação na Revista Exame – Melhores e 

Maiores de 2005, ano base de 2004; 

b) averiguar a estrutura jurídica e a geração familiar que administra estas 

empresas; 

c) investigar qual era a estrutura de capital destas empresas familiares em 

dezembro de 2004; 

d) verificar como se apresentava o lucro operacional destas empresas familiares 

na demonstração do resultado do exercício referente o ano de 2004;   

e) avaliar se existe correlação entre a estrutura de capital e o CMPC destas 

empresas, tomando como referência o ano de 2004; e 
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f) analisar a eficiência destas empresas familiares, agrupadas por geração, 

considerando as variáveis estrutura de capital e lucro operacional, calculada 

por meio da Análise Envoltória de Dados. 

1.5 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

A necessidade de alcançar maior competitividade no mundo dos negócios tem sido um 

dos principais motivos de mudanças nas organizações. A concorrência mundial impera sobre 

os mercados, deixando-a cada vez mais acirrada e competitiva.  

O volume de negócios e o número de novas empresas em âmbito mundial vêm 

crescendo nas últimas décadas, tendo como âncora a empresa familiar.  Em estudo realizado  

sobre empresas familiares na Holanda (companhias com 1 e 100 empregados), 83% das 

empresas são classificadas como empresas familiares (UHLANER , 2005).  

Em outro estudo divulgado por Astrachan e Schanckar  (2003 apud  MURPHY, 2005), 

a maioria dos americanos seria surpreendida por saber que 37 a 47% das companhias listadas 

na  revista Fortune 500 podem ser descritas como "negócios familiares".  

Bernhoeft (2004) cita que, no Brasil, 95 dos 200 maiores grupos empresariais são de 

controle acionário e gestão familiar. No entanto, apesar do crescimento em quantidade, as 

organizações familiares têm, ao longo das décadas, enfrentado diversos problemas de 

continuidade.  

No Brasil, existem dados que demonstram que a vida média das empresas não-

familiares é de 12 anos e das empresas familiares é de 9 anos; apenas 30% das empresas 

familiares passam para o comando da segunda geração e apenas 5% passam para a terceira 

geração (OLIVEIRA, 1999).  

A continuidade de uma empresa passa também pelo desafio da aplicação coerente dos 

ativos e da sua estrutura de financiamento. As decisões de investimento não devem ser 
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tomadas sem antes considerar os custos apurados a partir  da combinação entre endividamento 

e capital próprio. São duas as fontes gerais de financiamento de uma empresa: 

a)   recursos dos acionistas ( Patrimônio Líquido); e 

b) recursos de terceiros (empréstimos, obrigações, etc.).  

Uma das formas de alavancar os resultados de uma empresa tem sido a busca de 

financiamentos a longo prazo, para permitir a expansão da empresa. A estrutura de capital 

aponta uma postura conservadora das empresas, apesar da aparente vantagem de se dar 

preferência a capitais de terceiros, em detrimento de capitais próprio, dentro de uma visão 

estratégica da estrutura de capital de certos empreendimentos.   

Notadamente, os Estados Unidos da América têm demonstrado, nas últimas décadas, 

um elevado grau de prosperidade e as empresas apresentam um dos menores quocientes de 

estrutura de capital de terceiros. De acordo com Famá e Melher (1999), o quociente nos EUA 

é de 0,50, enquanto no Japão é 0,80.  

O trabalho busca verificar a dimensão da participação de capitais de terceiros em 

relação ao capital total, e se o lucro operacional tem alguma relação com a estrutura de capital 

das empresas familiares no Brasil. A Análise Envoltória de Dados (DEA) foi utilizada para 

identificar a relação existente nas duas variáveis.  

Do ponto de vista prático, o estudo pretende oferecer aos gestores das empresas 

familiares entendimento sobre a relação do lucro operacional e estrutura de capital.  

Entendendo essa relação, entre a estrutura de capital e o lucro operacional, os gestores 

poderão avaliar melhor o processo de gestão dos ativos e dos passivos associados.  

Sob a perspectiva teórica, a presente pesquisa justifica-se pela  importância atribuída 

ao tema empresa familiar. Além disso, a escassa disponibilidade de trabalhos relacionando a 

estrutura de capital e o lucro operacional destas organizações, por meio da Análise Envoltória 

de Dados.   
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Quanto à contribuição social deste trabalho, destacam-se as informações que se 

apresenta a empresários, contadores e administradores, sobre a análise da eficiência das 

empresas familiares, com base nas variáveis estrutura de capital e lucro operacional. Por esta 

razão procurou-se desenvolver um trabalho de caráter gerencial, aproximando-se do ambiente 

empresarial.  

Por fim, cabe mencionar que este estudo enquadra-se na linha de pesquisa Controle de 

Gestão do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de 

Blumenau, e integra a temática desenvolvida no grupo Pesquisas em Controles Gerenciais.  

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho compõe-se de cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta a introdução. 

Inicia com a contextualização do estudo e a exposição do problema da pesquisa. Na 

seqüência, evidencia as perguntas da pesquisa, os pressupostos, objetivos geral e específicos, 

a justificativa do estudo e a estrutura do trabalho.  

No segundo capítulo apresenta-se a revisão bibliográfica. Primeiro, discorre-se sobre 

as empresas familiares,  com destaque à conceituação, gestão, sucessão e gerações. Após, faz-

se uma incursão na Teoria da Agência. Na seqüência, aborda-se sobre a estrutura de capital, 

focalizando capital de terceiros e capital próprio. Em seguida, trata-se da forma de apuração 

do lucro operacional. Por último, discorre-se sobre a metodologia e cálculo da análise 

envoltória de dados.   

O terceiro capítulo apresenta o método e procedimentos da pesquisa. Primeiramente 

descreve o delineamento da pesquisa. Em seguida, define a população e amostra do estudo. 

Na seqüência, apresenta a forma da coleta, tratamento e análise dos dados. Por fim, expõe as 

limitações da pesquisa.  
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No quarto capítulo faz-se a descrição e análise dos dados. Inicia-se com a 

caracterização das empresas familiares. Na seqüência, apresentam-se as gerações que 

administram as empresas familiares. Em seguida, expõem-se indicadores de estrutura de 

capital das empresas no ano de 2004. Depois, demonstra-se o lucro operacional e a 

lucratividade das sociedades anônimas e por gerações das empresas familiares. Por último, 

correlacionam-se as variáveis estudadas e avalia-se a eficiência utilizando a DEA. 

 O quinto capítulo apresenta as conclusões do estudo realizado e recomendações para 

futuras pesquisas sobre o tema investigado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

A fundamentação teórica que apóia o trabalho centra-se em conceitos previamente 

selecionados, cujos conteúdos são considerados fundamentais para a sua composição e seu 

desenvolvimento. As seções que a compõem apresentam-se em uma seqüência lógica, de 

maneira a orientar e facilitar a interpretação do trabalho como um todo.  

2.1  EMPRESA FAMILIAR  

Nesta seção, primeiramente abordam-se os principais conceitos de empresa familiar. 

Em seguida, contempla-se o processo de gestão das empresas familiares. Na seqüência 

caracteriza-se o processo sucessório. E por último, focalizam-se as gerações nas empresas 

familiares.  

2.1.1  Conceituação  

Os diferentes conceitos de empresas familiares apresentados pelos autores 

(DONNELEY, 1967; BERHOEFT, 1991; LODI, 1998;  LONGENECKER, MOORE e 

PETTY, 1998; USMAN, 2004;  BORNHOLDT, 2005, LEONE, 2005), convergem em 

caracterizar como organizações em que a gestão do empreendimento está atrelada aos 

membros familiares. No entanto, Usman (2004, p. 17)  destaca que “é possível encontrar 

tantas definições  quantas as obras que se consultem sobre o tema já que cada investigador, 

por necessidades operacionais, propõe a sua própria definição”.  

As diversas obras que abordam o tema, com relação às empresas familiares e suas 

dimensões (capital, família e empresa), destacam o envolvimento da família com a gestão da 
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organização, muitas vezes gerando conflitos por poder, de relacionamento, financeiros, entre 

outros.  

De acordo com Donnelley (1967, p. 1), considera-se “familiar a empresa que tenha 

estado ligada a uma família pelo menos durante duas gerações”. Outro aspecto citado é 

quando essa relação resulta numa influência recíproca na política geral da empresa e dos 

interesses e objetivos da família. Percebe-se no conceito apresentado, a interação de duas 

entidades distintas, a empresa familiar  e a família.  

Martins (1981 apud LEONE 2005, p. 8) define empresa familiar como “aquela 

controlada pelos membros de uma única família, incluindo a empresa limitada e também a de 

capital aberto, onde em ambos os casos, a família tem efetivo controle”.  

Para Bernhoeft  (1991, p. 35), “uma empresa familiar é aquela que tem sua origem e 

sua história vinculadas a uma família; ou ainda, aquela que mantém membros da família na 

administração dos negócios”. Entende que uma das características mais relevantes na empresa 

familiar refere-se à importância que desempenha a confiança mútua entre os membros que 

integram a empresa. 

Antigamente, todas as empresas eram familiares (FRITZ, 1993). As fazendas eram as 

formas mais comuns de empresas. No entanto, não era possível prover todas as necessidades 

básicas e a necessidade de trocar serviços por produtos foi aumentando e sendo aperfeiçoada. 

Durante centenas de anos esta foi a natureza da empresa.  

Lodi (1998) considera empresa familiar a organização que tem sua origem e história 

vinculadas a uma mesma família há pelo menos duas gerações, ou aquela que mantém 

membros na administração da empresa. Destaca que o empreendimento do fundador sem 

herdeiros não se caracteriza como uma empresa familiar, mas apenas um negócio pessoal.  

Para Longenecker, Moore e Petty (1998), a expressão familiar deixa implícito que há o 

envolvimento de dois ou mais membros de uma família na vida da empresa, como 
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administradores ou como proprietários. A gestão da empresa é exercida por membros da 

família com  influência direta na tomada de decisão.   

A empresa familiar, conforme Andrade e Zrzybovski (2004), corresponde a um 

modelo de instituição de capital fechado, burocrático, com pouca transparência administrativa 

e financeira, e um sistema de tomada de decisões centrado na figura da pessoa que representa 

o poder, para onde convergem as regras que seguem os demais integrantes da família.  

A definição de empresa familiar de Ussman (2004, p. 17) vai ao “encontro da teoria 

dos sistemas e resulta da inter-relação entre dois sistemas distintos, a família e a empresa, 

cada qual com objetivos e regras próprias para cada sistema, gerando com demasiada 

freqüência problemas, conflitos, confusão, etc.” 

 Bornholdt (2005, p. 34) considera uma empresa familiar quando um ou mais dos 

fundamentos relacionados podem ser identificados numa organização: 

a) o controle acionário pertence à família e também aos seus herdeiros; 

b) as relações afetivas e/ou laços familiares determinam a sucessão no poder; 

c) os parentes se encontram em situações estratégicas, como na diretoria ou no 

conselho de administração; 

d) as crenças e os valores da organização identificam-se com os da família;  

e) os atos dos membros da família repercutem na empresa, não importando se nela 

atuam; 

f)   ausência de liberdade total ou parcial de vender suas participações/quotas 

acumuladas ou herdadas na empresa.  

Leone (2005) caracteriza a empresa familiar pelo indício dos seguintes fatores: 

iniciada por um  membro da família; membros da família participando do capital e/ou direção; 

valores institucionais ligados ao sobrenome da família e sucessão hereditária.  
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Percebe-se que entre os conceitos apresentados, três características são mais latentes 

nas empresas familiares: a participação majoritária da família no capital da empresa;  

membros da família na gestão do negócio e sucessão na gestão da empresa de forma  

hereditária.  

2.1.2  Gestão das empresas familiares 

As empresas familiares estão inseridas em um cenário idêntico às demais empresas. 

No entanto, segundo Ward (2003), manter vivo um negócio familiar é, provavelmente, a 

tarefa mais difícil no mundo dos negócios, como sugerem os elevados índices de mortalidade 

empresarial registrado em relação a este tipo de empresa.  

O processo de continuidade de uma empresa familiar requer cautela e discernimento, 

principalmente em decisões que envolvem o futuro da família. Gerenciar uma empresa 

familiar torna-se complexo pela dificuldade de conciliar decisões que permitam garantir a 

sustentabilidade da organização e da família.  

Uma das características no processo de gerenciamento das empresas familiares está na 

relação entre família e empresa, que confere às organizações características especiais em que 

se confundem as esferas econômica e familiar. As decisões mais importantes na empresa 

familiar têm a ver com dois sistemas: família e organização (USSMAN, 2004). 

Os membros da família dependem financeiramente da organização, e muitas vezes, a 

entidade familiar confunde-se com a entidade empresarial. Os pequenos negócios, 

provavelmente sejam os mais afetados por este tipo de ingerência. Neste sentido, canalizar os 

esforços dos gestores da organização para manter distintas estas entidades, conduz ao 

aprimoramento da gestão patrimonial.  

As pequenas empresas familiares enfrentam desafios gerenciais particulares na 

condução de seus negócios. Ward (2003) comenta que, algumas por serem pequenas carecem 
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de recursos financeiros ou da experiência gerencial das grandes empresas e, em algum 

momento, deixam de ser competitivas. 

Há empresas familiares que encontram obstáculos na própria família. O sustento da 

família exige a retirada de recursos financeiros além dos permitidos pela condição financeira 

da empresa, comprometendo o capital de giro. Outros fatores comprometem a gestão da 

empresa familiar e podem estar ligados a conflitos entre irmãos ou gerações. O plano de 

sucessão muitas vezes fica comprometido quando os herdeiros decidem seguir carreiras 

diferentes daquele idealizado pelos fundadores.   

Gonçalves (2000) caracteriza a existência de três situações na empresa familiar: 

a) a empresa é propriedade de uma família, neste caso, detém o controle econômico; 

b) a família tem a gestão da empresa, define os objetivos, políticas e diretrizes; e 

c) a família é responsável pela administração da empresa, com um ou mais membros 

nos cargos executivos.  

Percebe-se que o complexo empresarial familiar está estruturado em pilares distintos, 

que envolvem família, capital e gestão. Gersick et al. (1997), após diversos estudos em 

diferentes tamanhos de empresas familiares, entendem que os maiores dilemas das empresas 

familiares estão relacionados, principalmente, à distinção entre proprietários e gerentes, do 

que entre a família e a gestão como um todo. Três pressupostos são básicos para esta 

premissa: família, propriedade e gestão/empresa. Na Figura 1 apresenta-se o modelo três 

círculos que considera esta premissa. 
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Figura 1 – Modelo três círculos 
Fonte: Gersick et al. (1997,  p. 6). 
 
 
O modelo três círculos descreve o sistema de empresa familiar como três subsistemas 

independentes, mas superpostos: gestão, propriedade e família. Segundo Gersick et al. (1997), 

qualquer pessoa pode se identificar na empresa familiar com uma localização específica: 

a)  um acionista que não é membro da família nem funcionário está no setor 2; 

b)  um membro da família que não é funcionário está no setor 1; 

c)  um proprietário, membro da família, mas não é funcionário está no setor 4; 

d) um proprietário que trabalha na empresa, mas não é membro da família está no 

setor 5; 

e) um proprietário que é membro da família e funcionário está no setor central 7. 

Por meio deste modelo, qualquer pessoa em uma organização familiar pode ser 

inserida em um dos sete setores diferentes, os quais são formados por círculos superpostos a 

partir dos subsistemas. A sua posição dentro do modelo depende do vínculo que a pessoa 

mantém com a empresa, família e propriedade, podendo ocupar posição nos três círculos, em 

dois, ou em apenas um deles (ANDRADE; ZRZYBOVSKI, 2004). 
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Segundo Davis (2003), um dos mentores do modelo três círculos aponta que o modelo 

serve para descobrir, entre outras coisas, a fonte dos conflitos interpessoais, as prioridades e 

as limitações das empresas familiares. Ou seja, facilitar a compreensão dos problemas e suas 

causas. 

No que se refere à administração da empresa familiar, Drucker (1995) comenta que o 

trabalho funcional é semelhante tanto nas empresas familiares quanto em empresas dirigidas 

por profissionais. Mas a empresa familiar requer regras próprias e muito diferentes e que 

precisam ser observadas, caso contrário, a empresa não conseguirá sobreviver e tampouco 

prosperar.  

As empresas familiares apresentam problemas no processo gerencial, há influência das 

decisões familiares com as decisões administrativas dos negócios. Longenecker, Moore e 

Petty (1998, p. 137) comentam que: 

 
para que os negócios sobrevivam, seus interesses não podem ser comprometidos 
indevidamente para satisfazer os desejos da família. As empresas que crescem 
devem reconhecer a necessidade de administração profissional e as limitações 
necessárias dos interesses da família. 

 

Para Ussman (2004, p. 169), “o que parece definitivo é que as famílias têm de estar 

conscientes de que a gestão comporta problemas que é necessário entender e sistematizar.”  A 

autora complementa que, somente a partir desta conscientização é que pode-se procurar 

soluções adequadas.  

Oliveira (1999) destaca que o desenvolvimento da empresa familiar é assunto 

importante para o futuro da economia do país e os futuros herdeiros e executivos dessas 

empresas devem ser adequadamente treinados. Na seqüência, abordam-se as principais 

características que envolvem a empresa familiar no processo de sucessão.  
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2.1.3  Processo sucessório   

 

Uma das dificuldades para as empresas familiares sempre foi a escolha do sucessor do 

fundador. Em alguns casos, herdeiros que assumiram o papel de gestor da empresa, 

substituindo o fundador, conseguiram cumprir com o objetivo de garantir a continuidade da 

empresa. Muitas vezes, o fato de o fundador (pai) ter preferência por um filho, mas este não 

reunir as características necessárias para dar continuidade à empresa, prejudica o desempenho 

da organização. 

Para Antonialli (1997), a sucessão é uma etapa importante, delicada e inevitável no 

ciclo de vida das empresas familiares, envolve o sucedido, o sucessor, a família, a empresa, o 

mercado e a comunidade. O processo sucessório, segundo Ussman (2004),  é o meio pelo qual 

a família pode assegurar a continuidade da propriedade e da direção do patrimônio da 

empresa.  

Bernhoeft (1991) cita que o processo sucessório na empresa familiar é assunto 

relevante e ao mesmo tempo delicado. Não pode ser tratado apenas sob aspectos puramente 

lógicos da administração, pois envolve pontos afetivos e emocionais, relacionados com a 

própria estrutura familiar.   

Gersick et al. (1997) destacam que a “sucessão é um teste supremo de uma empresa 

familiar. Depois que ela é transformada de empreendimento individual em familiar, sua 

continuidade torna-se uma preocupação única.” Ou seja, uma nova estrutura organizacional 

deve ser concebida, de modo que atenda aos interesses da família, da propriedade e da gestão. 

Novos líderes assumem e também outros conceitos de gestão são incorporados à empresa.   

Para Lodi (1998, p. 3), "a empresa familiar precisa definir com objetividade como os 

parentes estão contribuindo para o sucesso do empreendimento, o que implica num programa 

sistemático de avaliação dos diretores e gerentes".  Todos os integrantes da família devem ser 
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uma parte atuante e contribuir para o crescimento da empresa e não trabalhar como se não 

tivessem nenhuma outra atividade que pudessem exercer.  

No âmbito da empresa familiar está implícita a propriedade ou outro envolvimento de 

dois ou mais membros de uma família na vida e funcionamento dessa empresa. A natureza e a 

extensão desse envolvimento variam. Em algumas empresas, os membros da família dedicam-

se em tempo integral ou parcial (LONGENECKER; MOORE; PETTY, 1998). 

O interesse e comprometimento do indivíduo familiar com a empresa é uma variável 

que diferencia a eficiência da empresa. Se o membro familiar não estiver comprometido com 

a organização, todos os seus serviços estarão comprometidos, e isso pode repercutir 

negativamente em todos os setores relacionados com ele. 

Davis (2003) destaca que as empresas familiares estão sujeitas à muita mudança, e 

atravessam etapas previsíveis: desde o lançamento do negócio até a de expansão e 

maturidade, que às vezes conduz ao declínio e à morte. Essas etapas correspondem aos ciclos 

familiares.  

Para Adizes (1990), o ciclo de vida representa o estágio de desenvolvimento da 

empresa. O autor compara as empresas aos organismos vivos com níveis diferenciados de 

desenvolvimento: nascimento, crescimento e envelhecimento. As organizações, quando 

jovens, são bastante flexíveis, mas nem sempre são controláveis. À medida que elas 

envelhecem essa relação se altera. A controlabilidade aumenta e a flexibilidade diminui.  

As empresas familiares, ao avançarem nos diversos estágios, enfrentam problemas 

específicos de transição que envolve o processo sucessório, ampliação, quadro de pessoal, 

controles para gestão do empreendimento. O sucesso ou fracasso de qualquer organização  

depende de sua capacidade de enfrentar os desafios apresentados por esse crescimento e de 

apresentar soluções saudáveis de um estágio de desenvolvimento para outro.  
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Para Gersick et al. (2003), a transição traz a oportunidade de reavaliar o curso que a 

empresa está seguindo para fazer mudanças fundamentais. Os autores complementam que a 

mudança (transição) e o crescimento (estabilidade) são essenciais para o sucesso e a 

continuidade do negócio familiar. As tarefas neste período de transição são exploratórias e 

estratégicas e as do período de estabilidade, de natureza operacional e tática.  

Percebe-se que para muitas empresas familiares, as diferenças entre gerações no 

processo sucessório tornam-se uma tarefa árdua. Ao mesmo tempo que existe a necessidade 

da geração mais velha deixar a empresa e repassar informações importantes, a futura geração 

precisa aprender a cuidar de todos os componentes desta vida adulta.  

Neves (2001, p.10) descreve quatro maneiras pelas quais pode ocorrer a sucessão: 

a)  transmissão para herdeiros quando a empresa é transmitida ao herdeiro do 

sucedido; 

b)  venda aos membros da família quando alguém da família adquire o capital dos 

outros familiares, concentrando-o todo para si; 

c)  venda aos gestores profissionais da empresa quando não há herdeiros interessados 

ou os que existem não possuem perfil para assumir a gestão e sua continuidade, 

dá-se o controle a um profissional da própria empresa, alguém de confiança e com 

relação histórica com a família; 

d)  venda a terceiros quando não há herdeiros com interesse ou perfil, nem gestores 

internos adequados para assumir a gestão da empresa, ela é vendida a alguém de fora da 

organização.  

A empresa familiar no processo sucessório deve ser acompanhada por um plano com 

atividades programadas, em que cada segmento envolvido tem uma atividade e 

responsabilidades a desempenhar para continuidade da empresa e também no período pós-

sucessão (BERNHOEFT, 1991). 
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Oliveira (1999, p. 26) observa que a questão da sucessão passa por duas situações: 

a)  a profissionalização, na qual executivos profissionais passam a ocupar os cargos 

diretivos da empresa familiar, e os representantes da família ficam em um conselho, que pode 

ou não atuar como um conselho de administração; e  

b) a gestão da empresa familiar pelos membros da família; nesse caso o mais 

importante é debater a questão da interação com a família, e vice-versa. 

As empresas dirigidas pelos membros familiares, exceto talvez  as menores, conforme 

Drucker (1995) precisam, cada vez mais, fazer com que as posições-chave sejam ocupadas 

por profissionais que não pertencem à família. A gestão da empresa deve ser 

profissionalizada.  

Com o passar do tempo, os membros da família vão se identificando com 

determinadas funções na empresa que, nem sempre, são diretivas ou gerenciais. Quando não 

há entre os membros familiares alguém com conhecimento e habilidade necessárias para a  

função, deve-se optar por buscar um membro externo à organização, garantindo a eficiência 

das atividades.  

De acordo com o exposto, verifica-se que a gestão das empresas familiares está 

centrada nos membros familiares. Na seqüência, abordam-se os diversos estágios de 

desenvolvimento das empresas familiares.   

 

2.1.4 As gerações na empresa familiar 

 

Neste tópico abordam-se as principais características das gerações das empresas 

familiares. Inicia-se com a descrição da primeira geração. Na seqüência, aborda-se a segunda 

e, por último, a terceira geração.  
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2.1.4.1  Primeira geração  

 

A primeira geração é marcada pelo início das atividades da empresa. O fundador é a 

pessoa marcante deste período. Tem a determinação e a convicção de todo desenvolvimento 

da empresa. Representa o pilar central de toda estrutura familiar.  

Gersick et al. (1997) destacam que as empresas novas apresentam duas características 

comuns. A primeira é que seus proprietários gerentes estão no centro de tudo, investindo 

tempo, energia e recursos. O proprietário é o principal comunicador. A estrutura 

organizacional é mínima e informal; os procedimentos são definidos quando necessário e 

modificados muitas vezes. A segunda é que na maioria dos casos, a empresa está focalizada 

em um único produto ou serviço, aguarda uma chance para encontrar um nicho de mercado, e  

estabelecer-se em longo prazo.   

Ussman (2004) menciona que o fundador é o primeiro a sentir  ambigüidade da gestão 

própria da empresa familiar, e representa a figura central dos dois sistemas, família e empresa; 

é o primeiro a confrontar-se com as contradições do seu duplo papel.  

Nesta fase, o estilo de gestão é delineado pelo fundador. Muitas vezes, isto se torna 

um problema para evolução da empresa. Ussman (2004, p. 160) destaca as características 

pessoais do fundador: 

a) tem uma visão global do negócio; 

b) é uma pessoa carismática; 

c) odeia a burocracia e todos os processos demasiado formais; 

d) toma decisões com base na intuição; 

e) assume um estilo muito pessoal, autoritário, autocrático e paternalista.  

O estilo de liderança reflete conseqüentemente na gestão da empresa familiar. Ussman 

(2004, p. 161) relaciona alguns pontos facilmente identificáveis: 
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a)    a tomada de decisões é centralizada; 

b) a empresa depende de um único indivíduo, do próprio empresário ou, às vezes, de 

uma pessoa de confiança dele, um funcionário ou seu cônjuge; 

c)    inexistência de pessoas com qualificações profissionais – incapacidade de 

qualificar o quadro de pessoal disponível e não contrata profissionais para não 

aumentar custos;  

d) verifica-se uma atmosfera paternalista – desenvolve-se na empresa um clima 

familiar entre o familiar do empresário e os empregados, estes geralmente 

permanecem na empresa por um longo período, às vezes a  vida toda de trabalho.  

Garcia (2001, p. 188) comenta que “este estágio é o momento de se promover o início 

da diferenciação família-empresa, evitando que se ingresse na segunda geração num nível alto 

de fusionamento, sob pena de ter-se aí grande potencial para geração de conflitos”. A 

organização deve também definir critérios e procedimentos de práticas de gestão que possam 

impactar na gestão da empresa.  

Entre as dificuldades e problemas enfrentados pelas empresas familiares nesta fase 

são: caixa único da empresa e da família, utilização de bens da empresa para fins particulares, 

preponderância dos interesses da família nas decisões da empresa (GARCIA, 2001). 

No que concerne à passagem para a fase seguinte, Ussman (2004, p.139) cita que: 

a sucessão para 2ª geração é a que tem mais potencial para ser problemática. O 
fundador é a geração que transporta mais visivelmente para casa a presença da 
empresa o que induz nos filhos um maior desejo de entrar para a empresa da família 
simultaneamente com um mais forte sentimento de pressão ainda que encarado 
como algo natural.  

 

A preparação dos herdeiros naturais para assumirem responsabilidades como sócios, 

acionistas ou funções estratégicas dentro da empresa, devem tornar-se uma prática nas 

famílias empresárias. A primeira geração deve dar continuidade nos negócios, buscando 
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alternativas de perpetuação do negócio por meio de herdeiros ou profissionais capacitados que 

reúnam as condições de obter retorno de capital.  

 

2.1.4.2  Segunda geração 

 

A segunda geração é marcada, principalmente, pela sociedade entre irmãos. Garcia 

(2001, p. 190) comenta que a “pulverização do capital começa a tornar complexa a 

convivência societária”. Neste estágio, o foco central deixa de ser o fundador, e passa a ser a 

empresa. A organização está em desenvolvimento e novos membros da família passam a fazer 

parte da gestão da empresa como sócios, acionistas ou na função de gerentes ou diretores.  

Gersick et al. (1997) ressaltam que as empresas neste estágio enfrentam importantes 

organizacionais estratégicos e psicológicos. Geralmente, são mais vulneráveis, à medida que 

tentam efetuar a difícil transição de uma empresa controlada por uma pessoa para uma 

organização mais complicada, gerenciada por muitas pessoas.  

A sociedade entre irmãos, em que existe a vontade de seus membros de continuarem 

juntos na empresa, Garcia (2001, p. 190) chama de “Empresa de Trabalho Familiar”, e 

destaca a “necessidade de colaboração para que possam conviver permanentemente debaixo 

do mesmo teto”.  

Neste período, é normal ocorrerem diversos conflitos entre os membros da sociedade. 

Garcia (2001) menciona que neste tipo de empresa, os sócios não herdaram somente uma 

empresa, mas também uma sociedade na qual não se escolheram como sócios.  

Muitas questões complexas envolvem a Sociedade entre Irmãos, mas provavelmente a 

que gera mais conflitos seja a expansão/formalização da empresa. O desenvolvimento e 

crescimento da empresa familiar requerem o re-investimento de lucros. Para Gersick et al. 
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(1997), neste estágio, as famílias enfrentam situações difíceis, uma vez que tem necessidades 

presentes e futuras de capital. 

Os requisitos financeiros do estágio de expansão/formalização irão exigir uma 

combinação de re-investimento e novas fontes de capital. Uma vantagem do estágio da 

sociedade entre irmãos é que, se a empresa conseguiu conduzir bem o processo de transição 

do proprietário controlador, deve ter relacionamentos sólidos com instituições financeiras e 

podem ser usados para um endividamento apropriado (GERSICK et al., 1997). 

A segunda geração implica mudanças na estrutura organizacional e na condução dos 

negócios. As mudanças afetam também o quadro de pessoal. Os empregados mais antigos 

cultivaram ao longo dos anos uma relação informal e laços de amizade com o empresário. 

Ussman (2004) destaca que, enquanto as gerações antigas valorizam lealdade, a estabilidade, 

a segurança, os novos desejam profissionalismo, mudança, desenvolvimento. Pode-se 

perceber que é uma nova visão da empresa e o dinamismo e a motivação são ingredientes 

ativos neste momento.  

 

2.1.4.3 Terceira geração ou mais  

 

Há uma tendência não generalizada de a terceira geração ter uma concentração de 

primos como membros da família empresária. Garcia (2001, p.197) aduz que,  “com o 

crescimento exponencial dos membros das famílias empresárias e a conseqüente pulverização 

do capital, a tendência é de uma diminuição de empresas familiares na situação de consórcio 

de primos”.  

Gersick et al. (1997) descrevem-na como um tipo de empresa familiar complexa, com 

várias gerações e de propriedade de primos que atingiu um estágio maduro de 

desenvolvimento. São mais comuns nas economias antigas da Europa e partes da Ásia.   
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Para Ussman (2004, p. 64), em alguns casos a “3ª geração começa a ceder as suas 

posições no capital aos primos, o que reduz o número de proprietários da empresa e facilita a 

sua gestão”. Destaca que neste período ocorre a primeira e significativa cisão entre os 

membros da família. Outros casos mantêm-se proprietários, mas afastam-se da direção e a 

empresa é levada pelos que aí trabalham. Geralmente, nesta geração, muitas empresas optam 

pela gestão profissionalizada. 

Os desafios impostos à terceira geração não são diferentes dos que se apresentam aos 

demais tipos de composição familiares. Uma das características das empresas gerenciadas por 

membros deste estágio é que, enquanto estava na segunda geração, um número reduzido de 

pessoas da família estava na empresa,  na terceira geração ocorre a concentração de capital na 

mão dos membros que continuam ativos.  

O propósito de perpetuar a história da família ao longo das gerações impõe condições 

necessárias para que essas gerações continuem a compartilhar um sonho comum.  

Muitas empresas familiares têm reestruturado a organização criando os conselhos de 

família. De acordo com Lank (2003), o conselho de família pode ser definido como um 

agrupamento de certos membros da família proprietária, escolhidos de acordo com critérios 

precisos, que se encontra regularmente para discutir as questões pertinentes à família, 

enquanto uma estrutura de parentesco, assim como relativas ao âmbito da propriedade.  

Gersick et al. (1997, p. 184) destacam que: 

as empresas familiares que atingiram esse estágio precisam lutar com complexidade 
em todas as três dimensões. O estágio de desenvolvimento de Consórcio de Primos 
não só sugere um maior número de membros da família acionistas como também 
inclui, muitas vezes, fundos de investimentos, empresas holdings, planos de ações 
para funcionários e até mesmo em alguns casos, ações negociadas em bolsa.  

 

A empresa nesse estágio já possui uma diversidade de opções e oportunidades para os 

sócios e acionistas na forma de empregos, de dividendos, de posições executivas; ou no 

conselho, de remuneração e papéis de desenvolvimento gerencial (GERSCICK et al., 1997). 
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A continuidade da empresa depende da adequação de cada membro da organização e 

na sua forma de operar. Ussman (2004) diz que a organização, os produtos, os mercados, 

esgotam-se ou alteram-se, o que representará sempre um desafio para cada nova geração 

familiar.  

Algumas empresas já passaram por esta fase e são propriedade e direção da quarta, 

quinta ou sexta geração. São pouco representativas em termos de quantidade, mas provam que 

é possível perpetuar uma empresa familiar, desde que repensada periodicamente e 

profissionalizada sua gestão. 

 

2.2 TEORIA DA AGÊNCIA  

  

A relação de agência se define, segundo Jensen e Meckling (1976), como um contrato 

no qual uma ou mais pessoas delegam a outra pessoa, ou agente, executar um serviço em seu 

nome, que envolve delegação de autoridade para tomada de decisão. Ou seja, nas empresas a 

agência envolve diretamente o sócio e o administrador.  

Para Martin (1987) a “teoria do agenciamento estuda as relações que se estabelecem 

no contexto da empresa entre o sistema de informação gerencial, os contratos, as decisões e os 

resultados”.     

Ross (1973) destaca que exemplos de agência são universais. Principalmente com 

todos os contratos executivos, empregador e empregado ou entre o Estado e seus governantes, 

elementos considerados importantes na teoria de agência. O agente principal é o proprietário 

do empreendimento e se compromete a remunerar o outro agente, o tomador de decisão.  

Gallo e Vilaseca (1998) explicam que a teoria da agência é difícil de explicar quando 

se trata de interesses, mas é possível percebê-la nas diferenças de performance entre empresas 

controladas por gestão familiar e empresas profissionalizadas.  
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Os interesses dos agentes nesta relação contratual devem incorrer em direitos e 

deveres para ambos. O proprietário pode diminuir as divergências de seu interesse, 

estabelecendo incentivos apropriados para o agente e monitorando os custos projetados, 

limitando as atividades do agente.  

Para Gorgatti (2000, p. 53), a teoria da agência “defende que existem incentivos 

produzidos pela estrutura de capital no sentido de diminuir os problemas advindos da 

separação entre propriedade e controle, minimizando seus custos e maximizando o valor para 

o acionista”. Muitos controles e mecanismos de monitoramento foram implantados pelos 

agentes a fim de garantir transparência em suas gestões.    

A teoria da agência tem como premissa que as regras que norteiam as relações entre 

agenciados e agenciadores devem ser transparentes no processo de gerações de informações. 

No entanto, na prática isto nem sempre ocorre. Primeiro, porque as empresas possuem vários 

níveis hierárquicos e muitos empregados. Segundo, o nível informacional entre acionistas e 

executivos é diferente. Os executivos possuem vantagens informacionais em relação aos 

acionistas e, conseqüentemente, também em relação aos seus subordinados, gerando o 

problema da assimetria informacional (LOPES, 2004).  

Hendriksen e Van Breda (1999) comentam que um exemplo específico de assimetria 

informacional é do proprietário que é incapaz de observar todas as ações do administrador.  

Essas ações podem ser divergentes das preteridas pelo administrador e gerar conflitos entre os 

agentes. Muitos conflitos surgem a partir da pulverização do capital das empresas e na 

separação entre a propriedade e a gestão.   

Lopes (2004) considera que “o conflito de agência é exacerbado pelo problema da 

assimetria informacional. Os administradores possuem informações mais completas sobre o 

desempenho da empresa do que os investidores”. Muitas vezes a carência de informações dos 
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investidores pode incorrer em prejuízos à medida que eles demoram saber da real situação da 

empresa.  

As grandes empresas desenvolveram-se por meio de forças empreendedoras, mas 

diferentes quanto à sua origem de financiamento (interna ou externa). Segundo Andrade e 

Rossetti (2004), nos dois casos, o controle acionário resultou pulverizado. No primeiro caso, a 

médio-longo prazo, após duas ou três gerações, depois do desaparecimento do fundador. No 

segundo caso, quase de imediato dadas as características do próprio processo de 

financiamento, após a primeira ou segunda geração, pela subseqüente sucessão entre os 

principais controladores.  

Nota-se que os problemas de agência são maiores no segundo caso, conforme análise 

de Jensen e Meckling (1976). Quanto maior o investimento de capital externo no negócio, de 

acionistas e não de proprietários, maiores os conflitos de interesses entre os agentes, com 

maiores possibilidades também de prejuízos para o negócio.  

Stulz (1990  apud GORGATTI 2000, p. 60) admite que a assimetria de informação 

gera dois custos: overinvestment, pois os administradores investem demais em alguns 

momentos; e underinvestment, por sua falta de credibilidade ao alegarem não possuir recursos 

disponíveis para os investimentos necessários. A emissão de capital próprio que aumenta a 

disponibilidade de recursos disponíveis aos administradores controla custos “underinvestment 

mas aumenta os custos overinvestment”. O capital próprio e capital de terceiros  controlam 

um custo mas aumentam outro, o modelo de Stulz propõe uma política de diversificação de 

investimentos e otimização da maturidade dos débitos com intuito de diminuir a volatilidade 

dos fluxos de caixa do negócio, facilitando o controle dos acionistas, o que diminui a 

liberdade de manobra dos administradores e controla os custos advindos da assimetria de 

informações.  
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2.3 ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

Sobre a estrutura de capital da empresa, Silva (2004) relata que esta abrange a 

composição de suas fontes de financiamento. Os recursos aplicados em ativos são oriundos 

dos proprietários da empresa ou de terceiros, e tanto os sócios quanto os credores esperam 

justa remuneração pelo fornecimento de recursos. O retorno dos sócios se dá pelo 

recebimento de dividendos nas sociedades anônimas, ou de distribuição de lucro, nas 

limitadas, além dos ganhos de capitais, que emanam da valorização da empresa. 

Gitman e Madura (2003, p. 344) definem a estrutura de capital como uma composição 

de “dívida de longo prazo e capital próprio mantida pela empresa, é uma das áreas mais 

complexas da tomada de decisão financeira devido à sua inter-relação com outras variáveis 

consideradas na decisão financeira”. A definição indica a responsabilidade e a complexidade 

envolvida, sendo que decisões inadequadas sobre estrutura de capital podem resultar em um 

alto custo de capital.  

Muitos são os fatores que influenciam as decisões quanto à estrutura de capital e à 

determinação da estrutura de capital ótima que não é uma ciência exata (BRIGHAM; 

HOUSTON, 1999).  Por isso que empresas do mesmo setor têm estruturas de capital 

diferentes. Para Gitman e Madura (2003), um nível de endividamento para um setor 

econômico pode ser arriscado para outro, como conseqüência de características operacionais 

divergentes entre os setores.  

Na concepção de Lemes Jr, Rigo e Cherobim (2002), a estrutura de capital procura 

atingir dois objetivos: o primeiro, maximizar o valor das ações; e o segundo, minimizar o 

custo de capital. Na verdade, os dois objetivos se confundem, pois à medida que a empresa 

reduz seu custo de capital, ela pode aprovar mais projetos que contribuam para o aumento da 

sua riqueza.   
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Percebe-se que a escolha de uma estrutura ótima de capital, isto é, obter uma 

composição das fontes de financiamento que reduzam o Custo Médio Ponderado de Capital 

(CMPC) da empresa ao seu valor mínimo, é o principal objetivo da empresa que a área 

financeira das empresas procura atingir (CAVASSOLA, 2004).  

O conceito de estrutura ótima de capital, segundo Assaf Neto (2004), está vinculada à 

proporção de recursos próprios e de terceiros a ser mantido por uma empresa que leva à 

maximização da riqueza para os seus acionistas. Percebe-se que a estrutura de capital desejada 

deve compor fontes de financiamentos que potencializem os resultados, minimizando os 

custos totais.  

Com relação à estrutura de capital ótima, Assaf Neto (2004) cita que podem ser 

identificadas duas grandes linhas de pensamento: a convencional e a defendida por 

Modigliani e Miller (1958), conhecida como MM, ambas divergem por aceitar e rejeitar, 

respectivamente, a possibilidade de existência de uma estrutura de capital ótima.  

A teoria convencional, descrita por Assaf Neto (2004), admite que, mediante uma 

combinação adequada de suas fontes de financiamento, uma empresa pode definir um valor 

mínimo para seu custo de capital (CMPC) e maximizar a riqueza para seus clientes.  

A teoria de MM, segundo Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001), foi publicada em 

1958 e prova por meio de um conjunto de pressupostos que o valor de uma empresa não é 

afetado por sua estrutura de capital. Um dos limitadores foi a ausência dos impostos, tanto da 

empresa quanto da pessoa física. Pela ausência dos impostos, o aumento no retorno para os 

acionistas resulta do aumento do uso de alavancagem, que é compensado com o aumento do 

risco.  

Perobelli e Famá (2003) citam a relevância da estrutura de capital para o valor da 

empresas, destacando os trabalhos de Durand (1952/1959), que enfatiza a existência de uma 
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estrutura de capital ótima e a de Modigliani; e Miller (1958/1959/1963), as formas como as 

empresas se financiam sob certas condições é irrelevante.   

Outros autores destacam-se por suas contribuições metodológicas. Segundo Titman e 

Wessels (1988), teorias sugerem que as empresas selecionam sua estrutura de capital (ou grau 

de endividamento) de acordo com atributos próprios que determinam os vários 

custos/benefícios associados à decisão de investimento. 

Com relação à polêmica em torno da existência de uma estrutura de capital ótima, 

Perobelli et al. (2003, p. 1) destacam que:  

[...] surgiram teorias postulando que empresas selecionariam sua estrutura de capital 
de acordo com determinados atributos teóricos relevantes. A influência de tais 
atributos sobre a decisão de financiamento derivaria dos impactos que esses seriam 
capazes de exercer sobre os custos e benefícios associados à emissão de ações ou de 
dívida. Dessa forma, não haveria uma única estrutura de capital ideal, mas sim uma 
estrutura de capital mais apropriada a cada perfil de empresa. 

 

 A decisão de financiamento, ou estrutura de capital, é um tema muito discutido na 

teoria de finanças porque nenhuma decisão de investimento pode ser tomada sem que sejam 

considerados os custos de financiamento – apurados a partir da combinação entre 

endividamento e capital próprio (PEROBELLI et al., 2003). 

Diante do exposto, percebe-se que existem divergências de opiniões quanto à forma de 

identificação de uma estrutura de capital ótima para a empresa e se o valor não se altera em 

função de como seus ativos são financiados.  

 
2.3.1  Custo do capital  

 

Assaf Neto (2004 p. 355) destaca que “o custo de capital de uma empresa reflete, em 

essência, a remuneração mínima exigida pelos proprietários de suas fontes de recursos 

(credores e acionistas)”. 
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O custo de capital de qualquer investimento, em um projeto, uma nova divisão ou em 

uma empresa como um todo, representa a taxa de retorno que o provedor do capital esperaria 

receber se o seu dinheiro fosse investido em um outro projeto, ativo ou empresa de risco 

semelhante (YOUNG; O´BYRNE, 2003). 

Para Ferreira (2005, p. 174), “o custo de capital é a taxa de retorno que uma empresa 

necessita obter  sobre os investimentos, para manter inalterado o seu valor patrimonial”. O 

custo de capital geralmente é afetado pelo ambiente econômico, em decorrência da variação e 

oscilação da economia.  

Sanvincente (1997, p. 75) menciona que o custo de capital representa “o preço que a 

empresa paga pelos fundos obtidos junto às fontes de capital [...] ou taxa mínima que os 

projetos  de investimentos devem oferecer como retorno.” 

Droms e Procianoy (2002) definem o custo de capital como o percentual dos fundos 

permanentes empregados na empresa – ou seja, o custo percentual da estrutura de capital da 

empresa. A estrutura de capital compreende as dívidas e o patrimônio líquido, como fontes de 

financiamento. Gitman e Madura (2003, p.347) traçam três funções de custo:  

o custo da dívida, o custo de capital próprio e o custo médio ponderado de capital 
(WACC) - como uma função de alavancagem financeira medida pelo índice de 
endividamento (dívida pelo ativo total). O custo do endividamento permanece baixo 
em virtude da isenção de imposto, mas aumenta lentamente, à medida que a 
alvancagem aumenta para compensar os emprestadores pelo risco crescente. O custo 
está acima do custo da dívida. Ele aumenta à medida que a alavancagem financeira 
aumenta, mas geralmente aumenta mais rapidamente que o custo de endividamento. 
O custo do capital próprio aumenta porque os acionistas exigem um retorno mais 
alto à medida que a alavancagem aumenta para compensar o maior grau de risco 
financeiro.  
 

O Weight Average Cost of Capital (WACC), também conhecido como Custo Médio 

Ponderado de Capital (CMPC) é uma metodologia adotada para calcular o custo total dos 

recursos investidos. Sanvicente (1997, p.83) explica que “o custo é obtido por uma média das 

taxas de custo das diversas modalidades usadas, após o Imposto de Renda, ponderada pela 
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participação relativa das várias modalidades no total, que denominamos estrutura financeira 

da empresa”. 

Damodaran (2002, p. 127) destaca que o “custo de capital é média ponderada dos 

custos de diferentes componentes do financiamento, com pesos baseados nos valores de 

mercado de cada componente”. Ou seja, o custo da dívida representa a taxa de mercado que a 

empresa está disposta a pagar, ajustada em relação à quaisquer vantagens tributárias 

decorrentes de empréstimo. 

Frezatti (1998, p. 7) explica que o CMPC é: 

Composto pela ponderação dos recursos que financiam as operações da organização, 
tanto recursos próprios como de terceiros. No que se refere aos recursos próprios, ou 
seja, adequados que estão no Patrimônio Líquido, são considerados à luz do risco 
existente, sendo que o retorno deve recompensar o investidor pelo risco incorrido, 
diferenciado por meio do beta apurado. 

 

Young e O’ Byrne (2003, p.148-149) expõem que, para calcular o CMPC é necessário 

conhecer as seguintes variáveis: 

a) volume da dívida a credores em relação à estrutura de capital, valor de 

mercado; 

b) montante do capital próprio em relação à estrutura de capital, valorado a 

mercado; 

c) custo da dívida com credores; 

d) alíquota do imposto de renda; e 

e) custo do capital próprio. 

Para Ross, Westerfield e Jaffe  (1997, p. 271), a fórmula amplamente aceita para 

calcular a taxa de WACC, após os impostos, assume a seguinte expressão: 
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Onde:  

WACC    taxa de custo médio ponderado do capital; 
Tc     alíquota do imposto de renda e da contribuição social da pessoa jurídica; 
E             valor do capital próprio da empresa (em R$); 
D     valor do capital de terceiros da empresa (em R$); 
V             E + D (valor do capital total, em R$);  
E / V    proporção do capital próprio sobre o financiamento total da empresa  
               (em valores); 
D / V    proporção do capital de terceiros sobre o financiamento total da  
               empresa; 
Re    coeficiente ou taxa de custo do capital próprio (CAPM); 
Rd    coeficiente ou taxa de custo do capital de terceiros. 
 
Verifica-se que o coeficiente CMPC da empresa é a taxa de retorno global exigida da 

empresa. Resulta de uma média ponderada dos custos do capital emprestado e do capital dos 

proprietários da empresa (GITMAN; MADURA, 2003). No caso do capital de terceiros, se 

houver mais de um tipo de títulos de dívida, deve haver um cálculo para cada tipo, e os 

resultados devem, em seguida, ser tratados de forma ponderada (ROSS; WESTERFIELD; 

JAFFE,  1997). 

Para Copeland, Koller e Murrin (2000, p. 220), “o princípio mais importante a ser 

seguido quando se calcula o WACC, é que ele tem que ser consistente com o método de 

avaliação e com a definição do fluxo de caixa a ser descontado.” 

Portanto, o custo de capital representa a taxa de retorno do capital investido. O CMPC 

é uma metodologia de identificação deste custo de capital. A composição do CMPC reúne 

variável da estrutura de capital da empresa e variáveis de mercado e/ou econômicas.   

  

2.3.1.1 Custo do capital de terceiros 

 

Quando uma empresa precisa de recursos para expandir seus negócios, ela tem duas 

opções, o recurso pode provir de capital de terceiros ou de capital próprio. Para Assaf Neto 

(2004), a questão essencial quanto às decisões de investimento é escolher a melhor proporção  
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entre capital de terceiros ou capital próprio, ou seja, qual a estrutura de capital que oferece o 

melhor bem estar aos seus sócios ou acionistas. 

Assaf Neto (2004, p. 356) define “custo de capital de terceiros de acordo com os 

passivos onerosos identificados nos empréstimos e financiamentos mantidos pelas empresas.” 

Complementa que, em outras palavras, representa o custo explícito obtido pela taxa de 

desconto que iguala, em determinado momento, os vários desembolsos previstos de capital e 

de juros, sendo o principal liberado para empresa.  

As principais diferenças entre capital de terceiros e capital próprio, são apresentadas 

no Quadro 1.  

CARACTERÍSTICA CAPITAL DE TERCEIROS CAPITAL PRÓPRIO 
Participação na administração Não Sim 
Vencimento Estabelecido Nenhum 
Tratamento tributário Dedução de juros Não há dedução 

Quadro 1 – Principais diferenças entre capital de terceiros e capital próprio 
Fonte: adaptado de Gitman e Madura (2003, p. 318-322). 

 

Gitman e Madura (2003) observam que o capital próprio é fonte de financiamento, não 

há prazo de vencimento e de ressarcimento.  Quanto ao capital de terceiros é  com vencimento 

estabelecido em contrato. Outra diferença está no tratamento fiscal, os juros são dedutíveis do 

imposto de renda, enquanto no capital próprio, não existe esta possibilidade.  

Com relação às vantagens do financiamento de capital de terceiros, Brigham e 

Houston (1999, p. 448) destacam que: 

O capital  de terceiros tem diversas vantagens. Primeiro, os juros são dedutíveis para 
fins de imposto de renda, o que reduz o custo efetivo da dívida. Segundo, como os 
portadores de títulos de dívidas obtêm um retorno fixo, os acionistas não precisam 
partilhar seus lucros se os negócios forem extremamente bem sucedidos.  
 
 

Uma das desvantagens do uso de capital de terceiros que, dependendo do montante da 

dívida pode exercer pressão sobre o fluxo de caixa, principalmente pela obrigatoriedade de 

cumprir com o pagamento de juros e amortização da dívida principal (ASSAF NETO, 2004, 

p. 412). Outra desvantagem citada por Brigham e Houston (1999), é que se a empresa 
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enfrenta tempos difíceis, o lucro operacional não é suficiente para cobrir os pagamentos dos 

juros, os acionistas terão que fazê-lo, e no caso de não cumprirem, a empresa vai à falência.   

Sanvicente (1997, p.16) lembra que, tanto o “capital de terceiros quanto o capital 

próprio têm custos. Para o capital de terceiros, o custo é visível, isto é, representam os juros, 

mais a devolução do montante principal, geralmente corrigido”.  

A taxa de retorno que os credores exigem para emprestar capitais ou recursos 

adicionais à empresa representa o custo que esta terá de pagar por este novo capital externo, 

ou de terceiros. Os empréstimos podem ser de curto ou de longo prazo. Prazo maior implica 

risco maior e, por isso, também custo maior do que no caso de prazo menor (CATAPAN; 

HEIDEMANN, 2002). 

Para Ross, Westerfield e Jaffe (1997), a taxa contratada para as dívidas, atualmente 

existentes na empresa, apenas informa qual era, aproximadamente, o coeficiente de custo do 

capital de terceiros à época em que estas obrigações foram negociadas e emitidas, e não qual é 

seu coeficiente de custo hoje. No caso de dívidas de curto prazo, os valores contábeis e os 

valores de mercado tendem a ser muito próximos, o que permite que se use o próprio valor 

contábil equivalente a seus valores de mercado.  

 Copeland, Koller e Murrin (2000) destacam que se deve usar sempre a taxa de 

mercado mais atual, quando se trata de dívidas com riscos equivalentes. Portanto, o custo do 

capital de terceiros representa a taxa efetiva de juros e representa o retorno sobre 

investimentos obtidos em aplicações financeiras.  

De acordo com o exposto, percebe-se que o maior benefício em obter capital de 

terceiros no lugar de capital próprio para a empresa é tributário. Isto deve-se ao fato das 

despesas com juros serem dedutíveis dos impostos, enquanto que os fluxos do caixa 

(distribuição de dividendos) não são. Na seqüência as formas de apuração do custo do capital 

próprio.  
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2.3.1.2  Custo do capital próprio 

 

A determinação do custo do capital próprio é um dos assuntos polêmicos, tanto no 

meio acadêmico quanto no empresarial, principalmente pela falta de consenso quanto aos 

critérios e premissas que a fundamentam (CATAPAN; HEIDEMANN, 2002). 

O capital próprio é representado no Balanço Patrimonial pelo grupo do patrimônio 

líquido. Gitman e Madura (2003, p. 344) citam que “o capital social permanece na empresa 

por um tempo indefinido”. Diferentemente do capital de terceiros, o capital próprio não tem 

data prévia para pagamento.  

Lemes Jr, Rigo e Cherobim (2002) afirmam que os capitais próprios são recursos 

aportados nas empresas pelo patrimônio líquido, pela auto-geração de recursos e respectivo 

re-investimento, ou  pela subscrição e integralização do capital social.  

As duas fontes básicas de capital social são: a) ações preferenciais; e b) ações 

ordinárias e lucros retidos. As ações ordinárias costumam ser a forma mais cara de capital 

social, seguida de lucros retidos e depois de ações preferenciais (GITMAN; MADURA, 

2003).  

O capital próprio é considerado um investimento de risco, arcando os seus provedores 

com todo o resultado residual da empresa. No caso de uma gestão ineficiente da empresa, 

pode repercutir negativamente sobre os rendimentos dos acionistas, mas não sobre a 

remuneração dos credores ou dos acionistas (ASSAF NETO, 2004).  

Para Souza (2003, p. 149), “a mensuração do custo do capital próprio é mais complexa 

do que a mensuração do capital de terceiros, em decorrência dos parâmetros possíveis de ser 

adotado no cálculo”. Portanto, o grau de subjetividade na determinação do capital próprio é 

maior.   
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Existem algumas metodologias mais simples e possíveis de serem aplicadas na 

definição do capital próprio, por exemplo, a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), Índice de 

Caderneta de Poupança, Variação do Dólar e outras não tão simples. Entre as metodologias 

mais utilizadas cita-se o Capital Asset Pricing Model (CAPM), em português “modelo de 

apreçamento de ativos de capital”.  

De acordo com Young e O´Byrne (2003), o modelo CAPM foi desenvolvido pelos 

professores Willian Sharper e John Lintner das Universidades de Stanford e Harvard, 

respectivamente, a partir de contribuições anteriores de James Tobin e Harry Markowitz à 

teoria de finanças.   

O custo de capital próprio pode ser estimado utilizando-se o modelo de risco e retorno 

por meio do modelo de precificação de ativos de capital (CAPM), no qual o risco é 

mensurado em relação a um único fator de mercado (DAMODARAN, 2002). 

Em linhas gerais, o CAPM ou coeficiente de custo de capital próprio resulta da soma 

da taxa de retorno dos títulos sem risco e da taxa de risco sistemático da empresa (beta), 

multiplicada pela taxa de prêmio relativa ao risco de mercado (CATAPAN; HEIDEMANN, 

2002). 

De acordo com Young e O´Byrne (2003, p. 150), a  fórmula de cálculo do custo do 

capital próprio (CAPM) tem a seguinte forma:  

])([)( ff RRmEbetaRRE −+=  
Onde: 

E(R)         retorno esperado sobre qualquer ativo de risco  
Rf      retorno sobre o ativo livre de risco  
E(Rm)       retorno esperado no mercado de ações  
b (beta)     é uma medida ou risco sistemático da ação (coeficiente).  

 
Sobre a fórmula, Young e O´Byrne (2003, p. 150) ressaltam que:  

Embora a fórmula pareça confusa a primeira vista, a sua lógica subjacente é muito 
simples. O retorno esperado em um ativo de risco, ações por exemplo, é igual ao 
retorno sobre um ativo sem risco mais um prêmio.  O prêmio é igual ao prêmio de 

risco do mercado, que reflete o preço pago pelo mercado de ações a todos os 
investidores, ajustado por beta, um fator de risco de cada empresa.  
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Uma das dificuldades de se usar o CAPM reside no processo de estimar-se o 

coeficiente de risco sistemático da ação (beta). A taxa de retorno livre de risco (Rf) é o 

coeficiente de retorno de um título ou portfólio de títulos que não apresenta risco de 

inadimplência.  

O CAPM é diretamente proporcional ao risco não-diversificável, ao beta. O beta do 

portfólio geral de mercado é 1,0, significando que a empresa possui volatilidade de 

intensidade igual à variação média da bolsa.  Desta forma, os betas situam-se em torno de 1,0, 

sendo pouco observáveis valores extremos, maiores que 2,0 ou menores que 1,0 (CATAPAN; 

HEIDEMANN, 2002). 

Young e O´Byrne (2003, p. 152) destacam que mesmo que “o prêmio de risco de 

mercado seja aplicado a todas as empresas, o prêmio de risco da empresa utilizado para 

calcular o WACC depende, também, do beta específico de cada companhia.” Em síntese,  

quanto maior for o beta maior será o prêmio de risco da empresa, e maior será o custo do 

capital próprio.  

Com relação ao beta, é importante ressaltar que é preciso estar atento a possíveis 

mudanças no beta da ação, em virtude de mudanças que irão afetar a taxa de risco da empresa 

ao longo do tempo. Isto indica que a taxa do custo de capital também poderá mudar 

(diminuir), à medida que a empresa atinge a maturidade (COPELAND; KOLLER; MURRIN, 

2000).  

Damodaran (1997, p. 347) entende que os “modelos básicos de fluxo de caixa para 

avaliação podem ser aplicáveis a qualquer empresa, quer de capital aberto, quer de capital 

fechado”. No entanto, o autor lembra que para o cálculo é necessário ter todas as informações, 

no caso das empresas de capital aberto com ações cotadas na bolsa  são mais fáceis de obter 

os dados do que as empresas de capital fechado.  
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Uma das possibilidades para avaliação do modelo de risco e retorno utilizado na 

estimativa da taxa de desconto para estimarem betas é utilizar empresas comparáveis. 

Damodaran (1997, p. 348) explica que os “betas de empresas comparáveis podem ser 

utilizados para estimar o beta de uma empresa não negociada ou de capital fechado.” Destaca 

ainda que “uma empresa comparável é uma que está no mesmo ramo e possui alavancagem 

financeira e operacional similar”. 

Outra forma de estimar taxas de desconto é por meio do beta contábil. O beta contábil 

é estimado a partir dos lucros ao invés de retornos. O procedimento a ser seguido é 

semelhante, os lucros periódicos da empresa são regredidos contra os lucros agregados do 

mercado para se obter um beta (DAMODARAN, 1997). 

Portanto, entre as variáveis a serem identificadas na metodologia e apuração do 

CAPM estão a taxa de retorno esperada, a taxa livre de risco e o beta. O custo do capital 

próprio representa a taxa de retorno que o investidor gostaria de receber se os seus recursos 

fossem investidos em uma aplicação qualquer ou empresa de semelhante risco.  

 

2.3.2  Remuneração da estrutura de capital 

 

As aplicações de recursos, de curto ou de longo prazo, têm por objetivo maximizar os 

lucros dos sócios ou acionistas e para isto é necessário avaliar a estrutura de capital da 

empresa, o risco e retorno do capital investido.  

Em qualquer segmento da economia, segundo Sanvicente (1997), o risco da incerteza 

existe, pois de um período para outro, podem ocorrer variações no volume de vendas e dos 

lucros. O autor chama a atenção para o risco econômico e risco financeiro no qual a empresa 

está sujeita a oscilações da economia. O risco econômico corresponde à estrutura de ativos da 

empresa, que decorre das atividades desenvolvidas por ela. Enquanto o risco financeiro está 
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associado à estrutura das fontes de recursos (exigíveis ou não), principalmente em termos de 

endividamento relativo.  

Assaf Neto (2004, p 414) relaciona a remuneração da estrutura de capital com as taxas 

de juros praticadas livremente pelo mercado. “As dificuldades típicas e os problemas 

estruturais de cada economia afetam de maneira significativa o funcionamento do 

mercado[...]”. A taxa de juros reflete com mais intensidade em economias em 

desenvolvimento, pois influem de forma mais direta nos resultados da empresa.  

Martins e Assaf Neto (1991, p. 290) observam que, “quanto maior for o prazo de 

concessão de um empréstimo, maior será o seu custo em razão do risco que o credor assume 

em não obter um retorno condizente com os padrões de juros da época”. O custo de 

financiamento das obrigações exigíveis de curto prazo é mais barato do que das obrigações 

exigíveis de longo prazo. No entanto, o endividamento de longo prazo torna a empresa menos 

vulnerável, já que a empresa terá mais tempo para dispor dos recursos.  

Helfert (2000, p. 234) cita que: 

a maioria das empresas usa pelo menos algumas formas de financiamento a longo 
prazo para sustentar parte de seus investimentos permanentes, quando os gastos de 
capital aumentam as operações crescem ou se substituem as obrigações por outros 
tipos de capital. Esses tipos de obrigações se tornam integrantes da estrutura de 
capital a longo prazo na empresa.    

 

Assaf Neto e Silva (2002, p. 55) destacam que, “apesar de num sistema econômico 

encontrar diferentes taxas de juros, todas elas exprimem fundamentalmente a remuneração do 

capital emprestado”. Em um cenário econômico de incertezas, as taxas de juros tendem a 

elevar, aumentando a remuneração do capital e diminuindo os resultados.  

Observa-se que a remuneração da estrutura de capital depende de vários fatores, como: 

onde os recursos serão captados e aplicados, qual o retorno a ser considerado na avaliação do 

investimento. Outro ponto importante é o período de tempo que o tomador dos recursos 

poderá usufruir os recursos, e qual o risco envolvido na obtenção do empréstimo. Na 
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seqüência, serão vistos alguns resultados de pesquisas realizadas por diversos autores 

abordando o tema estrutura de capital. 

 

2.3.3 Estudos envolvendo estrutura de capital e CMPC  

 

Famá e Melher (1999) verificaram a dimensão da participação de capitais de terceiros 

com relação ao patrimônio líquido e a influência sobre os resultados e sobre o valor daquelas 

empresas. A pesquisa foi aplicada nas 500 maiores empresas de faturamento líquido da 

América Latina no ano de 1995. Constataram que, embora a estrutura de capital daquelas 

empresas não pareça responsável pelos fatos supracitados, há fortes indícios de que o nível de 

endividamento constitui-se num fator que potencializa os resultados das empresas com 

tendência a gerar lucro, aumentando, conseqüentemente, seu valor, e age negativamente sobre 

aquelas com tendência a gerar prejuízo. 

Perobelli e Famá (2000) analisaram o período de 1995 a 2000 encontrando evidências 

de que o nível de endividamento de curto prazo relaciona-se  negativamente aos fatores 

tamanho, crescimento e lucratividade. Kayo e Famá (1997) analisaram o período de 1992 a 

1996 e constataram que o uso de dívidas pode exercer efeitos positivos ou negativos sobre o 

valor das empresas, dependendo das oportunidades de crescimento. 

Conforme trabalho realizado por Famá, Barros e Silveira (2001, p. 71-84) com 

empresas do setor elétrico de origem latino-americanas e norte-americanas, o estudo  replicou 

a teoria de M&M com duas diferenças fundamentais: a) o CAPM é utilizado para estimar o 

custo do capital próprio da empresa; e, b) são adotadas especificações mais ricas para os 

modelos empíricos, com o intuito de melhorar  qualidade estatística.  

Os resultados da pesquisa empírica não corroboram com o modelo de M&M de 1958, 

mas com o modelo também apresentado por M&M em 1963, principalmente pela presença da 
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vantagem fiscal (imposto de renda) permitindo a redução do custo médio de capital por meio 

da alavancagem financeira. Citam ainda, que a relevância da estrutura de capital é similar ao 

reportado por Weston (1963). Os autores relatam também que não foram identificadas pelos 

modelos econométricos quaisquer relações curvilíneas entre o custo médio do capital ou o 

custo do capital próprio e o nível de alavancagem da empresa.  

Zonenschain (2002), em estudo sobre as relações entre o desenvolvimento do sistema 

financeiro, a estrutura de capital e o crescimento econômico do país, buscou analisar o padrão 

de financiamento das empresas brasileiras no período de 1989 a 1996. A amostra constituiu-se 

de 216 indústrias de capital aberto listadas na BOVESPA. O trabalho investiga o 

comportamento de quatro grupos de variáveis, entre estes a estrutura de capital (medidas de 

estoque e alavangem). A metodologia adotada é a proposta pela International Finance 

Corporation (SINGH, 1995; SINGH e HAMID, 1992). Os resultados encontrados identificam 

uma participação elevada do auto-financiamento (recursos próprios) como fonte de recursos 

para as empresas brasileiras. 

Moraes e Rhoden (2004) testaram variáveis estudadas em trabalhos anteriores no 

mercado brasileiro relativas aos custos de agência, trade-off e pecking order (estratégia de 

financiamento) além de incluir variáveis que  relacionam a competição no mercado de 

produto e no mercado de fornecedores e de empregados. A amostra é formada por empresas 

listadas na Bovespa e os dados são analisados por meio da análise de regressão. Os resultados 

confirmam o modelo de pecking order por meio da relação negativa entre lucratividade e 

endividamento. Por outro lado, a concentração de mercado, com relação positiva com o 

endividamento, aponta para o modelo de custos de agência e para a cooperação entre as 

companhias do mesmo setor. A relação positiva entre tamanho e endividamento também 

fortalece o modelo de custos de agência. Por fim, os resultados confirmam que empresas de 

setores em que os empregados têm mais poder de barganha, apresentam maior endividamento. 
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2.4 LUCRO OPERACIONAL  

 

Nesta seção, primeiramente aborda-se a composição do lucro operacional e, na 

seqüência, a lucratividade do capital.  

 

2.4.1 Composição do lucro operacional  

 

A apuração e divulgação do lucro aos sócios e acionistas constitui um dos objetivos 

informacionais da Contabilidade. Dessa forma, as informações geradas pela Contabilidade 

com relação ao lucro determinam as decisões da gestão e no destino dos recursos gerados pela 

entidade.  

O conceito de lucro, amplamente estudado e discutido na Contabilidade Financeira, 

tem como foco central as formas de reportar os lucros das empresas, principalmente quando a 

empresa tem uma ligação com o mercado de capitais e a necessidade de tomada de decisão de 

investidores frente aos mesmos.   

O Financial Accounting Standard Board (FASB), no Statements of Financial 

Accounting Concepts (SFAC) n. 1 (apud HENDRIKSEN e VAN BREDA, 1999) cita que os 

investidores e credores preocupam-se com a aferição dos fluxos líquidos de caixa, mas que, 

freqüentemente, recorrem ao lucro para avaliar a capacidade de geração de resultados, 

predizer seus lucros futuros e avaliar o risco do investimento. 

Nas entidades com fins lucrativos, várias decisões decorrem considerando o lucro do 

período obtido no processo contábil. Colauto e Beuren (2004, p. 1-2) citam que, “para atender 

essa finalidade, a Contabilidade desenvolveu, ao longo do tempo, um conjunto de 

procedimentos para reconhecimento dos ativos, passivos, receitas e despesas”. 
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Marion (2003, p. 117) afirma que o lucro operacional é o “lucro resultante da 

atividade operacional da empresa”. Esta afirmação vai ao encontro do que determina o 

Regulamento do Imposto de Renda (RIR, 1999, art. 277), que considera o lucro operacional 

como resultado das atividades principais ou acessórias que constituam objeto da pessoa 

jurídica.  

Para Hendriksen e Van Breda (1999, p. 201), “o lucro ocorre quando se realizam 

certas atividades ou eventos e não apenas como resultado de transações específicas”. O lucro 

de atividade pode ocorrer desde o planejamento, compras, produção e não apenas no processo 

de vendas-recebimento, que seria identificado como uma transação.  

A determinação do lucro, para Guerreiro (1991, p. 2), corresponde ao resíduo derivado 

ao confronto entre a receita realizada e o custo consumido. A receita é reconhecida 

normalmente no momento da venda. Algumas naturezas de custo são reconhecidas como 

consumidas na medida que ocorrem, sendo automaticamente confrontadas com a receita do 

período em que ocorreram. 

Segundo Sprouse e Moonitz (1962 apud IUDÍCIBUS, 2004, p. 164), “receita de uma 

empresa durante um período de tempo representa uma mensuração do valor de troca dos 

produtos (bens ou serviços) de uma empresa durante aquele período”. A definição caracteriza, 

essencialmente, a receita e demonstra as formas pelas quais pode ser reconhecida. Hendriksen 

e Van Breda (1999, p. 224) esclarecem que “a receita é um aumento de lucro. Tal como o 

lucro trata-se de um fluxo – a criação de bens ou serviços por uma empresa durante um 

determinado período”. 

A partir da receita decorrente da atividade empresarial se pode mensurar os resultados.  

Nesse processo de identificação do lucro operacional, as despesas representam as deduções da 

receita. Hendriksen e Van Breda (1999, p. 222) explicam que “o termo despesa também é um 

conceito de fluxo. As despesas, porém, representam as variações desfavoráveis dos recursos 
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da empresa, ou seja, são reduções de lucro”. Para obter a receita, é necessário o uso de bens e 

serviços no processo de produção que consomem recursos da empresa.   

As receitas e despesas correspondem ao fluxo de entradas e saídas de recursos, que 

vão gerar os resultados positivos ou negativos. O lucro operacional é divulgado pela 

Contabilidade na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), juntamente com outras 

informações geradas pela Contabilidade. Damodaran (1997, p. 87) menciona que “um 

demonstrativo de resultados oferece informações sobre as atividades operacionais de uma 

empresa ao longo de um período de tempo específico”.  

 A DRE  evidencia, por meio de um modelo próprio, a relação das receitas e despesas 

acumuladas no exercício, que representam o resultado da atividade operacional. Iudícibus 

(2004, p. 165) apresenta uma seqüência básica para demonstração de resultados, conforme 

Quadro 2. 

(+ ) 
( - ) 
= 
( - ) 
= 
(+/-) 
= 
(+/-) 
= 
( - ) 
= 
 

 Receita Operacional                                                              
 Deduções da receita                                                              
 Receita Operacional Líquida                                                
 Despesas Operacionais                                                         
 Resultado (lucro) Operacional                                             
 Receitas e despesas não operacionais                                   
Resultado Líquido, antes das perdas, ganhos  e ajustes                                                     
Ganhos, perdas, itens extraordinários, ajustes de exerc. anteriores                                                   
Lucro antes do Imposto de Renda                                      
Imposto de Renda  
Lucro Líquido  

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
 
$ 
$ 
$ 

Quadro 2- Modelo de demonstração do resultado do exercício  
Fonte: Iudícibus (2004, p. 165). 
 

A demonstração do resultado do exercício apresenta o lucro operacional que é parte 

integrante do lucro líquido. Portanto, o lucro operacional mostra quão eficiente foi a empresa, 

e qual será a agregação de valor para os sócios.   

 

2.4.2  Lucratividade do capital  
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Os recursos financeiros investidos pelos sócios ou acionistas em uma organização têm 

como propósito: a lucratividade do capital. É uma questão de sobrevivência organizacional. 

Os investidores esperam obter o retorno pelo investimento, e a empresa precisa do re-

investimento para garantir a sua continuidade.  

Para Pereira (2001, p. 69), “a sobrevivência é um requisito e uma medida última de 

longo prazo da eficácia organizacional”. É necessário que a empresa no desenvolvimento de 

suas operações possa cumprir com seus objetivos econômicos e sociais e garantir aos seus 

investidores o retorno financeiro.  

Guerreiro (1999, p. 18) destaca que “o lucro é um medidor absoluto”. Por meio do 

lucro pode-se medir o quanto a empresa está gerando de recursos ou de dinheiro. Para 

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 208), o “ conceito operacional corrente de lucro concentra-

se na mensuração da eficiência da empresa. O termo eficiência diz respeito à utilização eficaz 

dos recursos da empresa na realização de suas atividades e na geração de lucros”. Os autores 

destacam ainda, que o sentido econômico está relacionado à combinação apropriada dos 

fatores de produção – recursos naturais, mão-de-obra, capital e administração.  

Gibson, Ivancevich e Donelly Jr. (1988, p. 82) incluem o lucro como uma medida de 

curto prazo na eficácia organizacional integrante dos critérios de produção, eficiência e 

satisfação. Os autores não destacam as qualidades dessa medida, e nem se reportam aos 

aspectos de mensuração do lucro.  

O desempenho de uma empresa, no sentido econômico, pode ser medido pelo lucro. 

No processo de avaliação, o lucro pode ter como parâmetro, empresas semelhantes (estrutura 

e alavancagem operacional), ou pode ser comparado com resultados de períodos anteriores.   

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 208) entendem que cada “período não representa 

uma experiência econômica distinta”. As empresas trabalham com períodos anteriores, 

correntes e posteriores. Os autores mencionam ainda que o desempenho é a combinação de 
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fatores distintos que envolvem a atividade empresarial. Uma determinada decisão pode 

resultar em eficiência no período corrente, mas pode ter sido ineficiente no período anterior e 

assim por diante.   

Conforme Rappaport e Mauboussin (2002, p. 75), “as empresas desfrutam de 

eficiências de investimento quando podem investir menos para dado nível de vendas e de 

lucro operacional”. A lucratividade do capital depende da combinação de vários fatores que 

envolvem decisões administrativas, técnicas ou operacionais. Portanto, a lucratividade do 

capital reside em obter mais lucros com menos capital, garantindo a eficiência da empresa. 

Nesse sentido, para evidenciar a eficiência será utilizada a ferramenta Análise Envoltória de 

Dados.  

 

2.5  ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS  

Nesta seção, inicialmente apresentam-se as definições da Análise Envoltória de Dados 

(DEA) e, na seqüência, é ilustrado o cálculo da DEA.    

2.5.1 Definição da DEA  

 
A Data Envelopment Analysis (DEA), também conhecida como Análise Envoltória de 

Dados, está transformando-se em uma ferramenta gerencial cada vez mais popular, pois é 

usada geralmente para avaliar a eficiência de múltiplos insumos e produtos.   

A metodologia é uma aplicação especial da programação linear baseada na 

metodologia de Farrell (1957) e avançada por Charnes, Cooper e Rhodes (1978). Tem como 

histórico de desenvolvimento, a tese de doutoramento de Edwardo Rhodes, apresentada a 

Carnegie Mellon University em 1978, sob a orientação de W.W. Cooper.   

Hein (2000, p.1) menciona que Charnes, Cooper e Rhodes descrevem DEA como:  
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Um modelo de programação matemática aplicado à observação de dados, que 
proporciona uma nova maneira de obter estimativas empíricas entre as relações das 
funções de produção  e/ou as superfícies de eficiência (possibilidade de produção), 
consistindo num marco da economia moderna.  
 
 

Lins, Almeida e Bartholo Jr. (2005, p. 43) citam que a DEA utiliza modelos de 

“programação matemática, geralmente linear, com o objetivo de otimizar o desempenho de 

uma unidade, num conjunto de possibilidades de produção definido por restrições com base 

nos vetores de produção das unidades observadas”. 

Kassai (2002) destaca que Charnes, Cooper e Rhodes generalizaram estudos de Farrel  

para trabalhar com múltiplos recursos e resultados e na obtenção de um indicador que 

atendesse ao conceito de eficiência de Koopmans1. O objetivo da pesquisa era avaliar os 

resultados de um programa de acompanhamento de estudantes carentes, instituído em escolas 

públicas americanas, com o apoio do governo federal. A idéia principal era comparar o 

desempenho de um conjunto de alunos de escolas que participavam, com os alunos de escolas 

que não aderiram ao programa. 

Quanto às características da DEA, Anderson (1996) destaca algumas: 

a) DEA pode segurar a entrada múltipla e modelos múltiplos da saída; 

b) Não requer uma suposição de um formulário funcional que relaciona entradas às 

saídas; 

c) DMUs (Unidades de Tomada de Decisão) é comparado diretamente de encontro a 

um par ou a uma combinação dos pares;  

d) As entradas e as saídas podem ter unidades muito diferentes. Para o exemplo, X1 

poderia estar nas unidades das variáveis tradicionais e X2 poderia estar nas 

unidades dos dólares sem requerer um trade-off a priori entre os dois.  

                                                
1 Koopmans foi um dos pioneiros no desenvolvimento da economia matemática e da econometria. Entre os 
trabalhos desenvolvidos por ele está a equivalência, “A Eficiência Técnica na Produção” e o “Lucro-profit 

maximization” (1951). 
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A DEA também recebe críticas, as mais freqüentes são mencionadas por Lopes (1998, 

p. 50):  

referem-se ao seu caráter determinístico o qual não permite o tratamento de 
incerteza (Reztzlaff-Roberts (1993), Sengupta (1992)) e a questão da extrema 
flexibilidade da escolha de pesos. Segundo Johnes (1993), uma das limitações de 
DEA está relacionada à possibilidade de uma unidade tomadora de decisão (UTD) 
vir a tornar-se eficiente pelo fato de conseguir encontrar uma estrutura de pesos que 
a leve à fronteira e não por sua “real” eficiência. Porém, esta desvantagem 
transforma-se em uma vantagem quando a metodologia aponta unidades ineficientes 
que mesmo com a chance de escolher a estrutura de pesos que mais lhe favoreça não 
consegue alcançar a eficiência, isto é, pode ter-se grande confiança em que tais 
unidades são realmente ineficientes. 

 
 

A DEA compara as entradas e saídas de (DMUs) e avalia sua eficiência relativa. Hein 

(2000, p.1-2) explica no que consiste este processo: 

na teoria microeconômica (standart), a função de produção pode ser interpretada 
como sendo a base para a descrição das relações input-output de uma empresa. 
Alternativamente, a função de produção constitui a fronteira para o conjunto de 
possibilidades de produção. A eficiência pode ser computada em relação a esta 
fronteira, isto se ela for conhecida. Entretanto, na prática têm-se somente dados, ou 
seja, um conjunto de observações cada qual de uma unidade de decisão tomada 
(DMU-Decision Making Unit), fazendo corresponder um nível de produto (output) 
para um dado nível de insumos (input). A partir destes dados surge a tarefa de 
determinar qual o conjunto de DMUs observadas forma a função empírica de 
produção ou a superfície de envelopamento. Tomando como n o número de DMUs 
que foram avaliadas, tem-se que cada DMU consome uma quantidade m de insumos 
diferentes para produzir s produtos diferentes. Especificamente, cada DMUk 
consome xik>0 de input i e produz uma quantidade yrk>0 de cada output r. 
Assumindo a notação compacta Xk e Yk, que denota, respectivamente, os vetores de 
input e output da DMUk. 

 
Verifica-se que a DEA é uma técnica não-paramétrica para o estudo de fronteiras de 

funções de produção, que permite construir fronteiras empíricas para a observação de um 

conjunto de DMU, avaliar o desempenho da DMU individual e determinar a DMU referencial 

para orientar a tomada de decisão.   

Na Figura 2 mostra-se um esquema gráfico da Metodologia DEA – modelo linear 

primal. 
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Figura 2 – Esquema gráfico da Metodologia DEA – Modelo Linear Primal  
Fonte: Hein (2003, p. 163). 

 

Hein e Biembengut (2003, p. 167) explica no esquema apresentado, a análise de cada 

uma das DMUs:   

Neste modelo, cada DMU é representado por um insumo (input X1 ) e um produto 
(output Y1). Sem generalizar, este modelo pode ser estendido para espaços n-
dimensionais (n≥2). A DMU sob análise na Figura 2 é uma unidade não-eficiente, 
por não pertencer à fronteira técnica de eficiência. Os pontos que compõem esta 
fronteira não possuem folgas nem excessos para com ela, caso contrário da DMU 
analisada. Ela possui folga, que no modelo recebe a notação sr e o excesso denotado 
por ej. O problema adquire a forma de um modelo de otimização quando da busca 
pela DMU eficiente em relação à analisada, assim, o objetivo é determinar a DMU 
de referência, que pelo seu nível de insumo e produto se assemelha, daí também a 
necessidade de restrições para formar a comparação.   
 
 

Sobre a solução, caso o modelo retorne com valores de excessos e folgas nulos, é 

porque a DMU em análise é eficiente. Não sendo nulos poder-se-á torná-la eficiente 

reduzindo seus insumos, ou incrementando seus produtos, ou ainda, qualquer combinação 

linear entre os vetores {ej, sr}. Para fins operacionais, o modelo dual é mais prático (HEIN; 

BIEMBENGUT, 2003). 

Para Silva e Zotes (1997, p. 2), “uma DMU é eficiente se nenhuma outra DMU ou 

combinações delas no conjunto de referência produz mais produtos com os mesmos ou menos 

insumos”. Se nenhuma DMU no conjunto de referência produz os mesmos ou mais produtos, 

enquanto consome menos insumos.  

xk 

y

k 

input 

output 

folg
a 

excesso 

DMU 
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Abel (2000, p. 41) lembra que a aplicação da metodologia DEA exige uma seqüência 

de passos a serem seguidos, a saber: 

a) abrangência do estudo; 

b) seleção das DMUs; 

c) seleção dos fatores (insumos e produtos); e 

d) aplicação do modelo. 

Portanto, a DEA permite a inclusão de variáveis múltiplas de entrada e saída que são 

calculadas simultaneamente. Esta característica a diferencia de outras técnicas analíticas com 

uma única dimensão, usadas, geralmente na análise comparativa (por exemplo, análise de 

relação e análise da regressão). Destaca-se, ainda, a utilização desta metodologia para calcular 

a eficiência relativa em diversas organizações incluindo bancos, hospitais, escolas e outros 

segmentos.   

2.5.2 Cálculo da DEA  

A DEA calcula um conjunto de taxas de substituição entre os recursos e um conjunto 

de taxas de substituição entre os resultados que maximiza o valor da produtividade de cada 

unidade sob avaliação (BELLONI, 2000). 

Conforme Hein (2000),  o cálculo da DEA segue a metodologia de Fried (1993), sendo 

que sua forma primal - do problema multiplicativo - é posto na forma VRSM(Xk,Yk).  Esse 

cálculo é feito por meio do seguinte problema de programação matemática: 
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A forma dual é dada por, VRSE(Xk,Yk): 
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Eficiência indica a relação entre inputs e outputs. Fixa no ciclo completo input–

processamento-output. Hein (2000) explica que no modelo, as variáveis “x” e “y” são os 

inputs e outputs.  As variáveis “s” e “e” são as folgas (slacks) e os excessos (excess) em cada 

caso da análise. Os valores “λ” são os índices de eficiência.  

A metodologia para cálculo da DEA tem como propósito orientar este estudo no 

processo de avaliar a eficiência das empresas familiares brasileiras por meio das variáveis 

estrutura de capital e lucro operacional.  
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Portanto, este estudo tem como característica utilizar a metodologia DEA e variáveis  

acerca do estudo, a fim de cumprir com o objetivo geral e objetivos específicos. O próximo 

capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados no desenvolvimento da 

pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  MÉTODO E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 
 

A ciência pode ser definida como um processo de construção do conhecimento. Para 

Hair Jr. et al. (2005, p. 80), “ela tenta descrever a realidade de um modo verdadeiro. O método 

científico é aquele que os pesquisadores empregam para adquirir esse conhecimento”.    

Para Köche (2002, p.29), “o conhecimento científico surge da necessidade de o 

homem não assumir uma posição meramente passiva, de testemunha dos fenômenos, sem 

poder de ação ou controle dos mesmos”. O autor ressalta a importância de, por meio de 

métodos racionais, propor de forma sistemática, metódica e crítica, novas formas de desvelar 

o mundo.  

Marconi e Lakatos (2003) destacam que a finalidade da atividade científica é a 

obtenção da verdade, por meio da comprovação de hipóteses, que, por sua vez, são pontes 

entre a observação da realidade e a teoria científica que explica a realidade. O método é o 

conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, 

permite alcançar o objetivo.  

Assim, é apresentado o encadeamento metodológico da pesquisa, descrevendo o 

delineamento da pesquisa, a seleção da população e amostra, os instrumentos de coleta e 

análise dos dados e as limitações da pesquisa. 

 

3.1  DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Para Gil (2002, p. 43), “o delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua 

dimensão mais ampla que envolve tanto a diagramação, quanto a previsão de análise e 

interpretação de coleta de dados.” Destaca-se também, que o delineamento considera o 

ambiente em que serão coletados os dados e as formas de controle das variáveis envolvidas.  
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A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva relacional, do tipo levantamento, 

de natureza quantitativa e com corte seccional.  De acordo com  Martins (1994, p. 28),  a 

pesquisa descritiva “tem como objetivo a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno, bem como o estabelecimento de relações entre variáveis e fatos”.  

Na pesquisa de levantamento, basicamente procede-se à solicitação de informações a 

um grupo significativo de pessoas acerca do problema, para, em seguida, mediante análise 

quantitativa, obterem-se conclusões correspondentes aos dados coletados (GIL, 2002). 

O trabalho possui um enfoque quantitativo na medida que busca analisar as relações 

entre as variáveis. Richardson (1999, p.70) explica que o método quantitativo: 

 
[...] caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de 
informação, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. Desde as 
mais simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, como 
coeficiente de correlação, análise de regressão, etc. 

  
 
A utilização do método quantitativo “representa, em princípio, a intenção de garantir a 

precisão dos resultados, evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando, 

conseqüentemente, uma margem de segurança quanto às inferências” (RICHARDSON, 1999, 

p.70). 

A abordagem do estudo é de corte seccional ou transversal. Segundo Richardson 

(1999, p. 145), neste tipo de estudo  “os dados são coletados em um ponto no tempo, com 

base em uma amostra selecionada para descrever uma população nesse determinado 

momento.” Portanto, a pesquisa é descritiva, do tipo levantamento ou survey, com abordagem 

quantitativa, com corte seccional ou transversal.    
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3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população ou universo da pesquisa, para Colauto e Beuren (2003, p. 118), “é a 

totalidade de elementos distintos que possui certa paridade nas características definidas para 

determinado estudo”. O universo definido para este estudo são as empresas que integram a 

lista das 500 Melhores e Maiores da Revista Exame, publicada em 2005, ano base do 

exercício de 2004.   

Segundo Martins (1994, p. 35), população “trata-se do conjunto de indivíduos ou 

objetos que apresentam em comum determinadas características definidas para o estudo”. A 

população refere-se aos sujeitos que serão objetos de estudo, no caso específico são as 

empresas do referido universo. Das 500 maiores empresas foram identificadas 253 com 

controle acionário brasileiro.  

A amostra é extraída da população-alvo. Segundo Hair Jr. et al. (2005, p. 238), “uma 

amostra é um subconjunto relativamente pequeno da população. É extraída utilizando-se 

procedimentos probabilísticos ou não-probabilísticos”. 

Gil (2002) explica que as pesquisas de levantamento que abrangem um universo de 

elementos grande, torna-se impossível considerá-los em sua totalidade. De forma que é 

freqüente trabalhar com uma amostra, ou seja, uma pequena parte dos elementos que 

compõem o universo.  

Evidencia-se que neste trabalho, a amostra selecionada configura-se como não 

probabilística ou intencional.  Martins (1994) explica que neste tipo de amostra é escolhido 

intencionalmente o elemento de acordo com determinados critérios previamente 

estabelecidos.  

Stevenson (2001, p. 166) menciona que “a amostragem não-probabilística é a 

amostragem subjetiva, ou por julgamento, em que a variabilidade amostral não pode ser 



 75 
 

estabelecida com precisão”. Os elementos que compõem a amostra deste estudo possuem 

características semelhantes.  Os critérios considerados são as empresas com característica 

familiar, ou seja, estão sob comando familiar e possuem controle acionário brasileiro.  

Do montante das empresas que compõem a amostra, devido às particularidades de 

suas características, foram excluídas as seguintes: 20 de serviços públicos, 11 de serviços 

diversos, 13 de telecomunicações,  14 cooperativas e 20 empresas de outros segmentos que 

não apresentam característica familiar, por exemplo, empresas estatais. Depois de excluídas as 

empresas pertencentes aos segmentos específicos não familiares, a amostra do estudo resultou 

em 175 empresas.   

Para identificar as empresas que estão sob comando familiar e a geração que está 

administrando estas empresas foi utilizada técnica de sondagem. Foi enviado questionário por 

e-mail, representando 165 mensagens por correio eletrônico. Algumas empresas também 

foram contatadas por telefone. 

Do total de 175 empresas, para 10 não foram identificados os respectivos sítios e 

endereços de contato, 20 não responderam ou não fornecem informações, 86 responderam 

como sendo não familiares e 59 responderam possuir característica familiar.  

Foram consideradas empresas familiares aquelas que possuem algum membro da 

família fundadora na gestão, seja em funções de gerência ou diretoria ou no conselho de 

administração.  Quanto às gerações buscou-se identificar a geração mais antiga que está na 

gestão da empresa.  
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3.3  PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

Os estudos descritivos dependem da coleta dos dados (MARTINS, 1994). Para obter 

êxito na pesquisa é preciso planejar cuidadosamente como serão coletadas as informações que 

irão compor a base de dados do trabalho.  

Colauto e Beuren (2003, p. 128) mencionam que “os instrumentos de pesquisa a serem 

utilizados nos trabalhos monográficos dependem, num primeiro momento, dos objetivos que o 

investigador pretende alcançar e do universo a ser pesquisado.” 

A importância do instrumento de coleta dos dados é destacada por Martins (1994, p. 

42), uma vez que “a qualidade do instrumento para coleta de dados está diretamente ligada à 

qualidade e eficiência no processo de comunicação".  

Gil (2002, p. 116) menciona que “a elaboração de um questionário consiste 

basicamente em traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos”. O 

instrumento utilizado nesta pesquisa consistiu de um questionário composto por apenas três 

questões. Primeiramente, indagou-se a respeito da empresa ser ou não familiar. Caso 

respondesse afirmativamente, o respondente poderia responder à próxima questão. A segunda 

pergunta solicitou qual a geração que administra a empresa. E, como última questão, qual o 

tipo de organização societária, isto é, constituição jurídica da empresa.  

A forma de envio do questionário para coleta dos dados foi por correio eletrônico,  

juntamente com uma carta de apresentação da pesquisadora, informando a intenção da 

pesquisa.  Os dados foram coletados no período de outubro a dezembro de 2005.  

Após obter os dados solicitados no questionário, foram acessadas as demonstrações 

contábeis das empresas que compõem a amostra. Primeiramente, pesquisaram-se as 

sociedades anônimas de capital aberto no sítio da Comissão de Valores Mobiliários 

(www.cvm.gov.br) e coletaram-se 9 documentos. Posteriormente, em contato com a 
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FIPECAFI (organizadora do banco de dados da Revista Exame - Melhores e Maiores) foram 

disponibilizadas 23 demonstrações contábeis. Por último, buscou-se 7 documentos no sítio da 

Investnews (www.investnews.com.br).     

A análise concentrou-se na estrutura de capital das empresas organizadas como 

sociedades anônimas. As sociedades empresárias limitadas foram excluídas para fins de 

análise da estrutura de capital, pois não tem obrigatoriedade da publicação das demonstrações 

contábeis. A pesquisa está dividida em dois momentos distintos. No primeiro, caracterizaram-

se 59 empresas organizadas como empresas limitadas e sociedades anônimas de capital aberto 

e fechado. No segundo, a análise da estrutura de capital, lucro e lucratividade recaíram sobre 

as 39 sociedades anônimas de capital aberto e fechado, assim como a classificação por 

geração.  

 
 
3.3 PROCEDIMENTOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

Os dados coletados por meio do questionário foram analisados para atender aos 

propósitos iniciais da pesquisa, ou seja, identificar as empresas familiares, a geração que as 

administra e a configuração societária.  

Por sua vez, os dados extraídos das demonstrações contábeis foram submetidos à 

análise descritiva. Este tipo de análise “avalia as relações entre as variáveis na medida em que 

as mesmas se manifestam espontaneamente em fatos, situações e nas condições que já 

existem” (KÖCHE, 2003, p. 124). A estatística descritiva foi escolhida para organizar, 

resumir e apresentar os dados estatísticos (STEVENSON, 1981).  

Para medir a eficiência entre as variáveis selecionadas, estrutura de capital e lucro 

operacional, utilizou-se a metodologia da Análise Envoltória de Dados (DEA). Os primeiros 

trabalhos utilizando-se desta técnica foram desenvolvidos por Charnes, Cooper e Rhodes 
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(1978), que descrevem DEA como um modelo de programação matemática aplicada à 

observação de dados, que proporciona uma nova maneira de obter estimativas empíricas entre 

as relações das funções de produção e/ou as superfícies de eficiência (possibilidade de 

produção), consistindo num marco da economia moderna. 

Kassai (2002) explica que DEA define a curva de eficiência (ou de máxima 

produtividade), considerando a relação ótima insumo/produto. São identificadas as unidades 

que obtiveram alocação ótima entre insumos e produtos, que são chamadas de eficientes, e 

estão posicionadas na curva de máxima eficiência relativa.  

Usando a metodologia DEA, o trabalho fez uma análise dos insumos (estrutura de 

capital) e dos produtos (lucro operacional) das empresas familiares que integram a amostra 

deste estudo, resultando na apresentação das empresas que são consideradas eficientes e 

aquelas que não são eficientes.  

 

3.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 
 

O trabalho apresenta algumas limitações. Para efeitos deste estudo, considera-se 

empresa familiar a que atende duas condições cumulativamente: a) que tem controle acionário 

brasileiro, cuja informação foi extraída da Revista Exame - 500 Melhores e Maiores de 2005; 

e b) está sob comando familiar, conforme informado no contato com a empresa.  

O período de análise das variáveis, estrutura de capital e lucro operacional, limitou-se 

ao ano de 2004. Na análise de eficiência das empresas familiares não são considerados outros 

indicadores de qualidade, como certificações de qualidade obtidas pelas empresas e tempo de 

permanência no mercado. 
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Dadas as características próprias das empresas, os resultados da pesquisa não 

abrangem outras formas de organizações societárias. As limitações estão nas especificidades 

das empresas familiares.  

Convém ainda lembrar que este conjunto de análises não permite determinar as razões 

da constituição daquelas estruturas de capitais, se houve expansão dos negócios ou se esta 

estrutura objetiva cobrir deficiências operacionais. 

Destaca-se que os testes estatísticos e os resultados evidenciados com as empresas 

familiares pesquisadas não permitem ampliar as conclusões, pois o trabalho limitou-se a 

observar somente duas variáveis. Na seqüência, o estudo aborda os resultados da pesquisa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

Este capítulo descreve e analisa os dados coletados.  Inicia-se com a caracterização 

das empresas familiares. Depois, apresentam-se as gerações das empresas pesquisadas. Na 

seqüência demonstram-se análises da estrutura de capital e do lucro operacional das empresas 

sociedades anônimas. Em seguida aborda-se o custo do capital de terceiros e do capital 

próprio e a correlação entre a estrutura de capital e o CMPC.  Por fim, apresenta análise da 

eficiência das empresas familiares brasileiras, utilizando a metodologia DEA.   

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS FAMILIARES PESQUISADAS 

 

Esta seção descreve as características das empresas pesquisadas. Primeiramente, 

contextualiza e apresenta as empresas familiares. Depois aponta seu ano de fundação, tipo de 

organização societária, segmento de atuação, localização, faturamento e geração de empregos 

por meio do número de empregados.  

  

a) Contextualização e apresentação das empresas  

 

As origens da empresa familiar no Brasil têm relação com os fluxos migratórios que 

aportaram no país entre e após as duas grandes guerras mundiais. Segundo Berhoeft 

(www.berhoeft.com.br), o pioneirismo que caracterizou o espírito empreendedor da maioria 

dos seus fundadores impregna de maneira muito forte a história e identidade destas 

organizações: o grupo dos italianos, ainda hoje é o grupo predominante no perfil dos 

iniciadores do nosso processo de industrialização, seguidos por portugueses, espanhóis, 
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alemães, judeus e árabes (de diferentes origens), para surgirem mais recentemente os 

japoneses. 

Martins, Menezes e Berhoeft (1999, p. 22) ressaltam que a “onda de imigração 

européia que começou nas décadas finais do século XIX trouxe um novo impulso à 

modernização da economia brasileira”. A trajetória realizada durante o período do Brasil 

República pode ser dividida em dois grandes períodos. A primeira fase, instituída pelo 

Governo de Getúlio Vargas (1941), estimulou o surgimento da indústria de base nacional. A 

segunda fase, pelo Governo de Juscelino Kubitschek (1956), que é marcada pela entrada do 

país no mundo da indústria automobilística. Posteriormente, o período militar estimulou a 

estatização - com a bandeira nacionalista - e dentro da mesma teoria introduziu o Brasil na era 

petroquímica (BERHOEFT,  s/d.).  

Os anos de 1970 a 1980 aceleraram o processo de desenvolvimento econômico com a 

instalação de novas indústrias. A globalização trouxe novos desafios às empresas familiares 

brasileiras. Berhoeft (s/d.) ressalta que a globalização tornou o Brasil participante ativo da 

mundialização dos mercados, economia, produtos e serviços.  

A década de 1990 trouxe um cenário de estabilidade econômica, no qual muitas 

empresas precisaram fazer uma reestruturação para se adequar às novas condições de 

sobrevivência. Lanzana e Constanzi (1999) destacam que, conforme pesquisa da FIPE (1998), 

as empresas de capital nacional que estão se expandindo, entre elas algumas familiares, foram 

aquelas que formularam plano estratégico baseado na hipótese da abertura da economia 

brasileira,  atualizadas tecnologicamente, valorizaram contratos de exportação de longo prazo, 

procuraram manter-se líquidas, associação com outras empresas estrangeiras, gestão 

profissionalizada, souberam separar negócios familiares de empresariais e adotaram novos 

padrões de transparência para se habilitar à captação de recursos no mercado de capitais.  
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A partir desta breve contextualização, apresentam-se as empresas familiares brasileiras 

que fazem parte do estudo.  Inicialmente, relacionam-se as empresas familiares brasileiras que 

compõem a amostra, conforme Quadro 3. 

RAZÃO SOCIAL  DENOMINAÇÃO 
REVISTA EXAME  

RAZÃO SOCIAL DENOMINAÇÃO 
REVISTA EXAME 

1. Agripec – Quím.e 
Farmacêutica S.A.  

Agripec 31. J. Macedo S.A. J. Macedo 

2. Arcom S.A. Arcom S.A 32. Jamyr Vasconcellos S.A.  Jamyr Vasconcellos 
3. Avipal S.A. Avic. e Agrop. Avipal  33. Joaquim Oliveira S.A.- 

Particip.   
Josapar 

4. Borrachas Vipal S.A. Vipal 34. Julio Simões Transp Serv. 
Ltda. 

Grupo Julio Simões  

5. Braspelco Ind. e Com.Ltda.  Braspelco 35. Klabin S.A.  Klabin 
6. Calçados Azaléia S.A. Azaléia 36. Lojas Cem S.A. Lojas Cem  
7. Camargo Corrêa S.A. Camargo Corrêa 37. Lojas Colombo S.A.  Lojas Colombo 
8. Camargo Corrêa cim.S.A.  Cauê 38. Magazine Luiza Ltda.  Magazine Luiza 
9. Caramuru Alimentos Ltda. Caramuru 

Alimentos  
39. Mangels Industrial S.A. Mangels  

10. Carvalho e Fernandes Ltda.  Comercial Carvalho 40 Marfrig Frig. Com. Alimentos 
Ltda 

Marfrig 

11. Casas Bahia Comercial 
Ltda. 

Casas Bahia  41. Martins Comércio e Serviços 
de Distribuição S.A. 

Armazém Martins 

12. Cia. Providência Indústria e 
Comércio  

Providência  42. Nortox S.A. Nortox  

13. Com. Automotiva Ltda. DPashoal 43. Raia e Cia Ltda.  Droga Raia 
14. Cia Zaffari Com.e Indústria Zaffari 44. Renner Sayerlack S.A Renner Sayerlack 
15. Condor Super Center Ltda  Superm. Condor  45. Sadia S.A.  Sadia 
16. Construtora Norberto 
Odebrecht S.A.  

Construtora 
Odebrecht 

46 Santher –Fab. De Papel Santa 
Therezinha S.A.  

Santher 

17. Construtora Queiroz Galvão 
S.A. 

Construtora Queiroz 
Galvão  

47. Sonda Supermercado – 
Exportação e Importação Ltda.  

Sonda 

18. Dimed S/A Distribuidora de 
medicamentos 

Panvel Farmácias 48. Sotreq S.A. Sotreq 

19. Distribuidora Farmacêutica 
Panarello Ltda.  

Panarello 49. Tigre S.A. Tubos e Conexões  Tigre 

20. Empreendimentos Pague 
Menos S.A. 

Farmácia Pague 
Menos  

50. TVSBT Canal 4 de São Paulo 
S.A.  

SBT 

21. Eurofarma Lab. Ltda. Eurofarma  51. Usina Nova América S.A.  Nova América  
22. Ferramentas Gerais 
Comércio e Importação S.A.  

Ferramentas Gerais 52. Videolar S.A.  Videolar  

23. Friboi Ltda Friboi 53. Votorantim Celulose e Papel  VCP 
24. Gerdau Açominas S.A.  Gerdau Açominas 54. Votorantim Celulose e Papel 

Exportadora S.A.  
VCP Exportadora  

25. Granol Ind. Com. Exp. S.A.  Granol 55. Votorantim Cimentos S.A. Cimento Itaú  
26. Grendene S.A. Grendene 56. Votorantim-cimentos S.A. Cime. Rio Branco   
27. Indústrias Romi S.A Romi 57.WEG Exportadora S.A. WEG Exportadora 
28. Iopche-Maxion S.A.  Maxion Automot. 58. WEG S.A. WEG 
29. Irmãos Bretas e Filhos Ltda.  Bretas Supermerc. 59. Yoki Alimentos S.A.  Yoki 
30. Irmãos Muffato e Cia Ltda. Super Muffato   

Quadro 3 – Relação das empresas familiares brasileiras 
Fonte: dados da pesquisa.  
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Com base na coleta dos dados, identificaram-se 59 empresas cujo controle acionário é 

brasileiro e tem pelo menos um membro da família na gestão da empresa como membro do 

conselho de administração, diretor, gerente ou outros cargos de confiança. Na fundamentação 

teórica, a relação de família e propriedade está implícita.  Martins, Menezes e Berhoeft (1999) 

destacam que a empresa familiar tradicional tem um ou mais membros da família no controle 

administrativo da empresa, por possuir  parcela expressiva do capital.  

 

b) Ano de fundação 

 

As empresas familiares brasileiras que compõem a amostra deste estudo iniciaram 

suas atividades no final do século XIX e durante o século XX. Martins, Menezes e Berhoeft 

(1999) mencionam que a onda de imigração européia começou nas décadas finais do século 

XIX e trouxe um novo impulso à modernização da economia brasileira. O Quadro 4  relaciona 

as empresas familiares brasileiras pesquisadas e o respectivo ano de fundação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 



 84 
 

RAZÃO SOCIAL  ANO DE 
FUNDAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL  ANO DE 
FUNDAÇÃO 

Klabin S.A.  1899 Nortox S.A. 1953 
Gerdau Açominas S.A.  1901 Caramuru Alimentos Ltda. 1957 
Raia e Cia Ltda.  1905 Magazine Luiza Ltda  1957 
Construtora Norberto Odebrecht 
S.A.  

1918 Ferramentas Gerais 
Comércio e Importação S.A.  

1957 

Votorantim Celulose e Papel  1918 Julio Simões Transportes e 
Serviços Ltda. 

1957 

Votorantim Celulose e Papel 
Exportadora S.A.  

1918 Calçados Azaléia S.A. 1958 

Iopche-Maxion S.A.  1918 Avipal S.A. Avic. e 
Agropecuária  

1959 

Joaquim Oliveira S.A. 
Participações  

1918 Lojas Colombo S.A. Com. de 
Utilidades Domésticas 

1959 

Renner Sayerlack S.A 1927 Yoki Alimentos S.A.  1960 
Mangels Industrial S.A. 1928 WEG S.A. 1961 
Indústrias Romi S.A 1930 Agripec – Química e 

Farmacêutica S.A.  
1961 

Votorantim-cimentos S.A. 1933 Cia. Providência Indústria e 
Comércio  

1963 

Votorantim Cimentos S.A. 1933 Arcom S.A. 1965 
Companhia Zaffari Comércio e 
Indústria 

1935 Granol Indústria, Comércio e 
Exportação S.A.  

1965 

Santher –Fab. De Papel Santa 
Therezinha S.A.  

1938 Camargo Corrêa cimentos 
S.A.  

1968 

J. Macedo S.A. 1939 Irmãos Muffato e Cia Ltda. 1970 
Camargo Corrêa Cimentos S.A. 1939 Grendene S.A. 1971 
Tigre S.A. Tubos e Conexões  1941 WEG Exportadora S.A. 1971 
Sotreq S.A. 1941 Eurofarma Laboratórios 

Ltda. 
1972 

Jamyr Vasconcellos S.A.  1941 Borrachas Vipal S.A. 1973 
Sadia S.A.  1944 Dimed S/A Distribuidora de 

medicamentos 
1973 

Usina Nova América S.A.  1947 Condor Super Center Ltda  1974 
Comercial Automotiva Ltda. 1949 Sonda Supermercado – 

Exportação e Importação 
Ltda.  

1974 

Lojas Cem S.A. 1952 Distribuidora Farmacêutica 
Panarello Ltda.  

1976 

Casas Bahia Comercial Ltda. 1953 Empreendimentos Pague 
Menos S.A. 

1981 

Friboi Ltda 1953 TVSBT Canal 4 de São 
Paulo S.A.  

1981 

Martins Comércio e Serviços de 
Distribuição S.A. 

1953 Braspelco Industria e 
Comércio Ltda.  

1986 

Construtora Queiroz Galvão S.A. 1953 Carvalho e Fernandes Ltda.  1986 
Irmãos Bretas e Filhos Ltda.  1953 Videolar S.A.  1988 
  Marfrig Frigoríficos e 

Comércio de Alimentos Ltda 
2000 

Quadro 4 – Ano de fundação das empresas  
Fonte: sítio das empresas pesquisadas. 
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Verifica-se que a maioria das empresas iniciou suas atividades no século XX. 

Constata-se que nas décadas de 1940 a 1960, período dos governos de Getúlio Vargas e 

Juscelino Kubitschek, retratado na história brasileira como impulsionadores da indústria 

nacional, a pesquisa demonstra que 44% das empresas começaram seus empreendimentos. A 

pesquisa aponta também que as empresas centenárias são:  Klabin (1899), Gerdau Açominas 

(1901) e Droga Raia (1905).  

 

c) Tipo de organização societária 

 

Com relação à organização societária das empresas familiares brasileiras, 

identificaram-se três tipos de organização: Sociedade Empresária Limitada, Sociedade 

Anônima de capital fechado e Sociedade Anônima de capital aberto. Na Tabela 1 

caracterizam-se as empresas.  

Tabela 1 – Organização societária das empresas 

Tipo de Organização Societária Nº Empresas  % 
Sociedade Empresária Limitada 18 30,51% 
Sociedade Anônima - Capital Fechado 28 47,46% 
Sociedade Anônima – Capital Aberto 13 22,03% 
TOTAL 59 100,00% 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Em relação ao tipo de organização societária, constatou-se predominância de 

organizações Sociedades Anônimas de Capital Fechado e Sociedade Empresária Limitada, 

representando respectivamente 28 e 18 das empresas pesquisadas, totalizando 

aproximadamente  78,00% da amostra. Lanzana e Constanzi (1999) mencionam que, quanto 

maior a concentração de capital nas mãos de uma família, maior será a autoridade desta para 

exercer o controle. Destacam, ainda, que é uma característica de empresas de capital fechado 

o controle ser centralizado e um ou mais membros da família ocuparem os principais cargos 

da empresa.  
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As sociedades anônimas de capital aberto representam 22,03% das empresas. Lanzana 

e Constanzi (1999) afirmam que as empresas familiares de maior porte sofrem transformações 

ao longo do tempo, tais como abertura de capital, profissionalização da gestão e menor 

participação do controle diretivo, na maioria das vezes, com participação exclusiva no 

conselho de administração.  

 

d) Segmento de atuação 

 

O segmento de atuação no mercado das empresas familiares brasileiras está 

apresentado na Tabela 2.  

Tabela 2 – Segmento de atuação das empresas  

Segmento de atuação Nº Empresas % 
Comércio Varejista 15 25,42 
Alimentos, Bebida e Fumo 10 16,94 
Atacado e Comércio Exterior 7 11,86 
Material de Construção 4 6,78 
Construção 3 5,08 
Papel e celulose  3 5,08 
Plásticos e Borracha 3 5,08 
Química e Petroquímica 3 5,08 
Confecções e Têxteis 2 3,39 
Mecânica 2 3,39 
Siderurgia e Metalurgia 2 3,39 
Automotivo 1 1,69 
Comunicações 1 1,69 
Diversos  1 1,69 
Farmácia, higiene e Cosméticos 1 1,69 
Serviços de transporte  1 1,69 
Total 59 100,00% 

Fonte: Revista Exame – Melhores e Maiores de 2005. 

 
O segmento de atuação das empresas é bastante heterogêneo. A pesquisa identificou 

16 setores de atuação das empresas familiares brasileiras. O destaque foi para o comércio 

varejista, com 25,42%. Na seqüência, vem o setor de alimentos, bebida e fumo, com 16,94% 

da amostra pesquisada. Os segmentos menos representativos e que apontaram somente uma 
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empresa em cada uma das atividades foram: serviços de transporte, diversos, comunicações, 

automotivo e farmácia, higiene e cosméticos. 

 

e) Localização das empresas 

 

A localização geográfica das empresas familiares, indicada pelos Estados brasileiros, é  

apresentada na Tabela 3. 

Tabela 3 – Localização das empresas familiares 

ESTADO   Nº Empresas % 

São Paulo (SP) 23 38,98 
Rio Grande do Sul (RS) 9 15,25 
Minas Gerais (MG) 6 10,17 
Paraná (PR) 6 10,17 
Ceará  (CE) 4 6,78 
Santa Catarina (SC) 4 6,78 
Rio  de Janeiro (RJ)  3 5,08 
Goiás (GO) 2 3,39 
Amazonas (AM) 1 1,69 
Piauí (PI) 1 1,69 

TOTAL  59 100,00% 

Fonte: Revista Exame – Melhores e Maiores de 2005. 

Observa-se que foram identificados 10 Estados no que concerne à localização das 

empresas. Percebe-se maior concentração de empresas familiares no Estado de São Paulo, 

com participação de aproximadamente 38,98% das empresas pesquisadas. Na seqüência, está 

o Estado do Rio Grande do Sul, com 15,25%. No outro extremo, está o Estado do Amazonas e 

do Piauí, com apenas uma empresa.  

 

f) Faturamento  
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O faturamento está apresentado pelo volume de vendas totais (mercado interno e 

externo). A Tabela 4 apresenta o faturamento (em milhares de reais) das empresas 

pesquisadas.  

Tabela 4 – Faturamento das empresas familiares 

Faturamento   Nº Empresas % 
De 370.000          -   2.000.000.000 48 81,36 
De 2.000.000.001 - 4.000.000.000 8 13,56 
De 4.000.000.001  –  6.000.000.000 0 0,00 
De 6.000.000.001 – 8.000.000.000 1 1,69 
De 8.000.000.001 - 10.000.000.000 1 1,69 
De 10.000.000.001 - 12.000.000.000 0 0,00 
De 12.000.000.001 - 14.000.000.000 1 1,69 
TOTAL....................................... 59 100,00 

Fonte: DRE  das empresas; sítio da www.investnews.com.br;  Revista Exame–Melhores e Maiores de 2005.  
 

Ao verificar o volume de vendas totais das empresas, constata-se que a maior parte 

delas, 81,36%, possui um faturamento concentrado entre R$ 370 milhões e R$ 2 bilhões. 

Berhoeft (s/d) adverte que o futuro da empresa familiar nacional não depende só das 

condições do mercado e da economia. Parte das soluções tem relação direta com a capacidade 

de profissionalizar tanto o controle do capital como a gestão dos negócios. 

 

g)  Geração de empregos  

A Tabela 5 apresenta o número de empregados das empresas familiares brasileiras que 

participaram da pesquisa. 

Tabela 5 – Número de empregados das empresas  

Fonte: dados na Revista Exame Melhores e Maiores 2005 e sítio das empresas pesquisadas. 
 

Número de empregados Nº de empresas % 
De          0 a   1.000 7 11,86 
De   1.001 a 10.000 44 74,58 
De 10.001 a 20.000 4 6,78 
De 20.001 a 30.000 2 3,40 
De 30.001 a 40.000 1 1,69 
De 40.001 a 50.000 1 1,69 
TOTAL 59 100,00% 
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Verifica-se que a maior concentração de empregados está no segundo intervalo, 44 

empresas familiares (74,58%) têm um quadro funcional de 1.001 até 10.000 pessoas. 

Observa-se que 4 empresas possuem um número elevado de empregados,  6,78%, entre  

20.001 a 50.000 empregados. Lethbridge (1996) menciona que em nível mundial, empresas 

controladas e administradas por familiares são responsáveis por mais da metade dos empregos 

e, dependendo do país, geram de metade a dois terços do PIB.  

4.2  GERAÇÕES  DAS EMPRESAS FAMILIARES PESQUISADAS  

O segundo objetivo específico desta pesquisa é averiguar a forma jurídica e a geração 

familiar que administra as empresas. Com relação às empresas que responderam ao 

questionamento, os dados são apresentados no Figura 3.  
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Figura 3 – Gerações das empresas familiares pesquisadas 
Fonte: dados da pesquisa.  
 

A primeira geração é a mais representativa, com 25 empresas, correspondendo a 

42,37%. Na seqüência, a segunda geração, com 19 empresas. Em seguida, a terceira e quarta 

geração, com 13 e 2 empresas, respectivamente. Para evidenciar melhor a análise, elas foram 
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classificadas por tipo de organização societária. Na Tabela 6 demonstram-se as empresas 

organizadas sob a forma de Sociedade Empresária Limitada, Sociedade Anônima de Capital 

Fechado e Sociedade Anônima de Capital Aberto e a respectiva geração que as administra. 

Tabela 6 – Gerações que administram as empresas  

Sociedades empresárias limitadas 
Geração que administra a empresa Nº de Empresas % 
Primeira geração 7 38,89 
Segunda geração 7 38,89 
Terceira geração 4 22,22 
Quarta geração 0 0 
TOTAL  18 100,00% 

Sociedades Anônimas de Capital Fechado 
Geração que administra a empresa Nº de Empresas % 
Primeira geração 15 53,57 
Segunda geração 8 28,57 
Terceira geração 4 14,29 
Quarta geração 1 3,57 
Total 28 100,00% 

Sociedades Anônimas de Capital Aberto 
Geração que administra a empresa Nº de Empresas % 
Primeira geração 3 23,07 
Segunda geração  4 30,77 
Terceira geração 5 38,46 
Quarta geração 1 7,70 
Total 13 100,00% 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

As sociedades empresárias limitadas representam 18 empresas da amostra pesquisada. 

Observa-se que existe uma concentração da administração destas empresas na primeira e 

segunda geração, com 7 empresas ou 38,89% em cada geração. A terceira geração possui 

22,22 % das empresas pesquisadas.   

As sociedades anônimas de capital fechado representam 28 das empresas pesquisadas. 

Percebe-se que existe maior concentração de empresas na primeira geração, que  representam 

53,57%. A segunda geração também é representativa, com 28,57% das empresas. A pesquisa 

identificou que 14,29% das empresas são de terceira geração e a quarta geração representa 

3,57% das empresas. De acordo com a fundamentação teórica, tomando como referência 

Gersick et al. (1997), nos Estados Unidos a maioria das empresas de capital fechado são 

proprietários-gerentes de primeira geração.  
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A pesquisa indicou que 13 empresas das pesquisadas são sociedades anônimas de 

capital aberto. A segunda e a terceira geração apresentam um percentual um pouco mais 

acentuado, 30,77% e 38,46%, respectivamente. Enquanto que a primeira geração corresponde 

a 23,07% e a quarta geração representa 7,70% ou apenas uma empresa.   

Quando uma empresa familiar abre seu capital, enfrenta desafios e oportunidades que 

vão além do estágio empreendedor. Em outras palavras, segundo Gersick et al. (1997), a 

empresa está “em fase de expansão/formalização, o controle acionário passou de um 

proprietário controlador para uma forma de sociedade entre irmãos”.  

Para fins deste estudo, optou-se por pesquisar as empresas que estão na primeira, 

segunda e terceira geração. As empresas de quarta geração foram agrupadas com a terceira 

geração e recebem a denominação de terceira geração ou mais.  

 

4.3  ESTRUTURA DE CAPITAL   

 

Nesta seção faz-se uma análise da estrutura de capital das empresas organizadas como 

Sociedades Anônimas. As Sociedades Empresárias Limitadas foram excluídas para fins de 

análise da estrutura de capital, pois não têm obrigatoriedade da publicação das demonstrações 

contábeis. Para melhor entendimento, a pesquisa está dividida em dois momentos. No 

primeiro, organizaram-se as empresas em sociedades anônimas de capital aberto e fechado. 

No segundo, a análise observou e classificou-as por gerações.  

 
 
4.3.1 Estrutura de capital nas sociedades anônimas em 2004 

A estrutura de capital é composta pelas dívidas de curto e longo prazo e capital 

próprio, mantidos pela empresa. Gitman e Madura (2003) destacam a estrutura de capital  
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como uma das áreas mais complexas da tomada de decisão financeira devido à sua inter-

relação com outras variáveis consideradas na decisão financeira. 

Buscou-se investigar a estrutura de capital nas empresas familiares sociedades 

anônimas de capital aberto e fechado.  No Quadro 5 relacionam-se as 41 empresas.   

Empresa  Organização Societária Empresa  Organização Societária 

Avipal  Aberto Agripec Fechado 
Azaléia Aberto Arcom S.A Fechado 
Cimento Cauê  Aberto Armazém Martins Fechado 
Cimento Itaú  Aberto Camargo Corrêa Fechado 
Grendene Aberto Cimento Rio Branco   Fechado 
Josapar Aberto Construtora Odebrecht Fechado 
Klabin Aberto Construtora Queiroz Galvão  Fechado 
Panvel Farmácias Aberto Farmácia Pague Menos  Fechado 
Romi Aberto Ferramentas Gerais Fechado 
Sadia Aberto Gerdau Açominas Fechado 
Santher Aberto Granol Fechado 
VCP Aberto J. Macedo Fechado 
WEG Aberto Jamyr Vasconcellos Fechado 
  Lojas Cem  Fechado 
  Lojas Colombo Fechado 
  Magazine Luiza Fechado 
  Nortox  Fechado 
  Nova América  Fechado 
  Providência  Fechado 
  Renner Sayerlack Fechado 
  SBT Fechado 
  Sotreq Fechado 
  Tigre Fechado 
  Videolar  Fechado 
  Vipal Fechado 
  WEG Exportadora Fechado 
  Yoki Fechado 
  Zaffari Fechado 

Quadro 5 – Relação das empresas familiares sociedades anônimas 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

As empresas familiares sociedades anônimas de capital fechado e aberto, que compõe 

este estudo, compreendem 39 empresas (foram excluídas na análise, as empresas Avipal e J. 

Macedo por apresentarem prejuízo operacional no exercício de 2004). Desta forma, a amostra 

compõe-se de 27 de capital fechado, que corresponde a 69,23%, e 12 empresas de capital 

aberto, que corresponde a 30,77%.  
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Na Tabela 7 demonstra-se a estrutura de capital (capital de terceiros e próprio) das 

sociedades anônimas em milhares de reais. 

Tabela 7 – Estrutura de capital de terceiros e próprio em 2004 

Capital Fechado  
Capital 

Terceiros 
Capital 
Próprio 

Capital 
Total 

Média  533.038 705.374 1.245.079 

Mediana  295.147 264.908 560.055 

Desvio-padrão  905.354 1.180.322 1.949.111 

Capital Aberto  
Capital 

Terceiros 
Capital 
Próprio 

Capital 
Total 

Média 839.867 1.108.572 1.948.439 

Mediana  427.309 741.837 1.197.078 
Desvio-padrão 952.870 1.113.228 1.828.492 

Fonte: Demonstrações contábeis. 
 

Com relação à estrutura de capital, observa-se uma tendência de utilizar mais capital 

próprio na estrutura de capital do que capital de terceiros. Verifica-se que as empresas de 

capital aberto utilizam mais capital próprio na sua estrutura de capital em contraposição às 

empresas de capital fechado.  

Cavassola (2004) considera que o capital próprio pode aumentar ou reduzir a cada 

ano, dependendo da forma como são aplicados os princípios contábeis da competência e 

prudência,  com destaque para as provisões e depreciações. Considerando a homogeneidade 

na aplicação dos princípios, infere-se que, tanto as empresas de capital fechado, quanto as 

empresas de capital aberto, têm uma tendência a utilizar mais capital próprio do que capital de 

terceiros.  

4.3.2 Estrutura de capital por geração das empresas pesquisadas 

Buscou-se identificar as gerações que compõem as empresas familiares sociedades 

anônimas, tendo como base o ano de 2004. Por haver apenas duas empresas de quarta 

geração, Gerdau Açominas e Josapar, estas foram agrupadas com a terceira geração. Assim, 
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analisaram-se 17 empresas de primeira geração, 12 de segunda geração e 10 de terceira 

geração ou mais.  

As empresas familiares que participaram do estudo foram classificadas pelas gerações 

que as administram (considerando que, quando há mais de uma geração, optou-se pela mais 

antiga).  A ordem de classificação está de acordo com a Revista Exame – Melhores e Maiores 

de 2005 (p.51-71).  A Tabela 8 apresenta as empresas familiares que fazem parte da primeira 

geração e sua estrutura de capital em milhares de reais.   

Tabela 8 – Composição da estrutura de capital nas empresas familiares de primeira 

geração 

Classif.  Empresa 
Capital 

Terceiros % 
Capital 
Próprio % 

Capital 
Total % 

106 Armazém Martins  479.972 79,35 124.884 20,65 604.856 100,00 
188 Grendene 312.103 29,67 739.689 70,33 1.051.792 100,00 
211 Lojas Colombo 501.316 75,71 160.816 24,29 662.132 100,00 
251 Videolar 397.789 43,77 511.065 56,23 908.854 100,00 
269 Arcom S.A. 231.920 46,55 266.348 53,45 498.268 100,00 
290 Jamyr Vasconcellos 149.215 48,91 155.861 51,09 305.076 100,00 
274 Construtora Queiroz Galvão  138.011 12,41 974.239 87,59 1.112.250 100,00 
301 Lojas Cem 130.773 24,80 396.636 75,20 527.409 100,00 
360 Granol  139.035 41,77 193.810 58,23 332.845 100,00 
368 Vipal 295.147 52,70 264.908 47,30 560.055 100,00 
428 Renner Sayerlack 241.922 73,43 87.515 26,57 329.437 100,00 
442 Farmácia Pague Menos 210.384 81,26 48.521 18,74 258.904 100,00 
445 Agripec 305.733 56,87 231.913 43,13 537.646 100,00 
451 Sbt 427.063 76,71 129.639 23,29 556.702 100,00 
485 Providencia  78.882 15,28 437.441 84,72 313.190 100,00 
488 Nortox  74.116 18,11 335.220 81,89 409.336 100,00 
Média  254.383 47,91 318.579 52,09 572.962 100,00 
Mediana  231.920 46,55 264.908 53,45 537.646 100,00 
Desvio-padrão  130.796 22,64 235.880 22,64 238.696 0,00 
Fonte: demonstrações contábeis. 

 

Na composição da estrutura de capital, nota-se que as empresas pertencentes à 

primeira geração utilizam em média mais capital próprio (52,09%) do que capital de terceiros 

(47,91%), representando uma variação de 4,18%. A mediana indica esta mesma tendência 

53,45%. As empresas familiares neste estágio estão sob influência do proprietário controlador 

e variam muito de porte.  
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Gersick et al. (1997) destacam que nas empresas de primeira geração, as principais 

fontes de capital são, normalmente as economias do acionista majoritário, sua família e seus 

amigos. Os autores ressaltam, ainda que as fontes externas de capitais mais comuns são os 

bancos, apesar de muitas empresas familiares evitarem o endividamento excessivo, 

principalmente com instituições financeiras.  

A Tabela 9 relaciona as empresas familiares que fazem parte da segunda geração e sua 

estrutura de capital em milhares de reais.   

Tabela 9 – Composição da estrutura de capital nas empresas familiares de segunda 

geração  

Classif Empresa 
Capital 

Terceiros % 
Capital 
Próprio % 

Capital 
Total % 

34 Sadia 3.311.084 64,88 1.792.175 35,12 5.103.259 100,00 
120 Weg 598.377 44,58 743.984 55,42 1.342.361 100,00 
189 Tigre 725.410 67,04 356.627 32,96 1.082.037 100,00 
231 Zaffari  404.079 31,87 863.641 68,13 1.267.720 100,00 
233 Magazine Luiza 467.568 85,58 78.796 14,42 546.364 100,00 
246 Sotreq  387.954 64,49 213.655 35,51 601.609 100,00 
250 Camargo Correa 265.254 40,88 1.202.217 59,12 1.756.150 100,00 
325 Camargo Correa -Cim Caue 717.877 40,88 1.038.273 59,12 1.756.150 100,00 
374 Weg Exportadora 747.501 76,79 225.917 23,21 973.418 100,00 
427 Panvel Farmácias 79.931 44,37 100.196 55,63 180.127 100,00 
497 Yoki 98.900 60,28 65.176 39,72 164.076 100,00 
498 Nova America  215.230 55,16 174.971 44,84 390.201 100,00 

Média  668.264 53,09 585.727 46,91 1.253.991 100,00 
Mediana  435.824 52,43 352.349 47,57 1.027.728 100,00 
Desvio-padrão 828.050 18,99 523.069 18,99 1.257.490 0 

Fonte: demonstrações contábeis. 
 

Na composição da estrutura de capital, nota-se que as empresas pertencentes à 

segunda geração utilizam em média mais capital de terceiros (53,09%) do que capital próprio 

(46,91%) representando uma variação de 6,18%. A mediana, também indica esta tendência, 

52,43%. A empresa familiar neste estágio está em fase de crescimento e evolução, saiu do 

estágio inicial para a expansão/formalização e precisa de recursos para garantir a sua 

continuidade. Gersick et al. (1997) ressaltam que quase todas as sociedades entre irmãos no 

estágio de crescimento precisam de muito capital para financiá-lo.  
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A Tabela 10 apresenta as empresas familiares que fazem parte da terceira geração ou 

mais e sua estrutura de capital em milhares de reais.   

Tabela 10 – Composição da estrutura de capital nas empresas familiares de terceira 

geração ou mais 

Classif Empresa 
Capital 

Terceiros % 
Capital 

 Próprio % 
Capital  

Total % 
12 Gerdau Açominas* 4.823.921 50,30 4.766.046 49,70 9.589.967 100,00 
74 Construtora Odebrecht 1.779.871 46,92 2.013.937 53,08 3.793.808 100,00 
75 Klabin 2.238.095 51,50 2.107.511 48,50 4.345.606 100,00 
91 Vcp 1.379.626 25,90 3.947.160 74,10 5.326.786 100,00 

117 Cimento Rio Branco  605.585 12,00 4.439.797 88,00 5.045.382 100,00 
358 Santher 528.419 90,35 56.415 9,65 584.834 100,00 
419 Josapar * 244.427 67,68 116.749 32,32 361.176 100,00 
429 Ferramentas Gerais 69.484 31,32 152.400 68,68 221.884 100,00 
443 Cimento Itaú 326.198 14,10 1.988.034 85,90 2.314.232 100,00 
492 Romi  131.137 29,37 315.334 70,63 446.471 100,00 

Média  1.212.676 41,94 1.990.338 58,06 3.203.015 100,00 
Mediana  567.002 39,12 2.000.986 60,88 3.054.020 100,00 
Desvio-padrão  1.395.668 23,22 1.760.168 23,22 2.873.307 0,00 

Fonte: Demonstrações contábeis.  
* Empresas de quarta geração. 

 

A estrutura de capital das empresas que pertencem à terceira geração ou mais 

representam o oposto da segunda geração. Utilizam mais capitais próprios (58,06%) do que  

capitais de terceiros (41,94%), representando uma variação de 16,12%. A mediana, também 

apresenta esta tendência com 60,88%.  

As empresas familiares que estão na terceira geração ou mais já apresentam uma 

complexidade maior em termos de organização, atingiram um estágio maduro de 

desenvolvimento. Nos Estados Unidos, não representam mais de 5% de todas as empresas 

familiares que atingem este estágio de desenvolvimento.   Gersick et al. (1997)  ressaltam que 

nesta fase, exigem grandes montantes de capital de investimento para manter a estrutura 

organizacional. A maioria das empresas na terceira ou quarta geração já tem resolvido a 

questão da sua capacidade de levantar capital suficiente para o seu crescimento, sem perder o 

controle acionário.  
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Muitas empresas têm optado em manter o controle da família sobre toda a empresa, 

permitindo a participação de investidores externos em algumas de suas áreas e organizam a 

empresa como holdings com subsidiárias operacionais. A  holding é a proprietária majoritária 

das ações de cada uma das empresas operacionais. Investidores externos, também detêm 

ações das empresas operacionais (GERSICK et  al., 1997). 

Garcia (2001, p. 196) menciona que “as holdings têm sido freqüentemente utilizadas 

para obter vantagens fiscais, assim como concentrar ativos diversos em pessoas jurídicas 

diversas”. As holdings são criadas como alternativa de planejamento de sucessão familiar e 

também pode ser uma forma de planejamento fiscal.   

 Independentemente da geração da empresa familiar, deve-se encontrar a melhor  

estrutura de capital que possibilite investimentos, promovendo a expansão e o crescimento. 

Este é um dos desafios do acionista-controlador, da sociedade entre irmãos ou de primos. Para 

isso, a atividade empresarial precisa apresentar lucros operacionais ano após ano.  

 

4.4  LUCRO OPERACIONAL  
  

 

O lucro considerado nesta pesquisa é o lucro operacional. Hendriksen e Van Breda 

(1999) destacam que o conceito operacional decorrente de lucro concentra-se na mensuração 

da eficiência da empresa. Desta forma, a pesquisa concentrou-se em identificar o lucro 

operacional e gerações que administram as empresas familiares sociedades anônimas.  

 

4.4.1  Lucro operacional e lucratividade das sociedades  anônimas em 2004 

 

O lucro é um componente importante para medir a eficiência da empresa. Segundo 

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 202), representa a “capacidade relativa de obtenção do 
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máximo resultado com um dado volume de recursos, certo resultado com um mínimo de 

recursos ou uma combinação ótima dos recursos utilizados”.  Os autores complementam ainda 

que eficiência é um termo relativo e possui significado quando comparado com algum ideal 

ou outra base.  

Na Tabela 11 demonstra-se o lucro operacional médio das empresas familiares 

sociedades anônimas no ano de 2004, em milhares de reais. 

Tabela 11 – Lucro operacional e lucratividade das sociedades anônimas no ano de 2004 

Capital Fechado Lucro operacional (em 
milhares de reais) 

Faturamento (em 
milhares de reais) 

Lucratividade 
(LO/Vendas*100)  

Média 250.233 1.524.349 11,56% 

Mediana   59.913 1.052.220   6,58% 

Desvio-padrão 651.210 2.335.301 13,42% 

Capital Aberto Lucro operacional (em 
milhares de reais) 

Faturamento (em 
milhares de reais) 

Lucratividade 
(LO/Vendas*100) 

Média 284.024 1.762.602 18,88% 
Mediana 206.885    846.284 11,92% 
Desvio-padrão 267.027              914.497 21,11% 

Fonte: Demonstrações contábeis. 

 
O lucro operacional médio nas empresas de capital fechado corresponde 

aproximadamente a R$ 250 milhões; e nas empresas de capital fechado corresponde a 

aproximadamente  R$ 284 milhões, representando uma variação superior de 12%.  

Enquanto o desvio-padrão das sociedades anônimas de capital fechado representa 

21,11%; das empresas de capital aberto indica uma variação de 13,42%. Portanto, entre as 

sociedades anônimas de capital aberto existe uma homogeneidade maior com relação ao lucro 

operacional do que nas sociedades anônimas de capital fechado.  

Quanto à lucratividade média das sociedades anônimas de capital fechado, esta é  

menor em relação às empresas de capital aberto, respectivamente 11,56% e 18,88%. Destaca-

se que a lucratividade nas empresas de capital aberto é mais elevada em razão provavelmente 

de sua estrutura organizacional. No entanto, analisando individualmente as empresas que 

compõe a amostra das empresas sociedades anônimas de capital aberto e fechado, percebe-se 
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que a configuração societária e nem o tamanho das empresas tem relação com o índice de 

lucratividade, pois os percentuais são muito diferenciados.  

 

4.4.2 Lucro operacional e lucratividade por geração das empresas pesquisadas 

 

Para manter as atividades, investir e manter a estrutura da empresa é necessário que as 

operações gerem operações lucrativas. Do ponto de vista do sócio ou do acionista, ele espera 

obter resultados pelos recursos aplicados. Malvessi (2001) destaca que o lucro operacional 

gerado é necessário para suportar os retornos de caixa requeridos pelos investidores e 

proprietários e compensar as relações risco-retorno do investimento. 

Cavassola (2004) observa que, conhecido o custo da estrutura de capital da empresa, 

pode-se relacioná-lo com o seu lucro operacional, para verificar se houve agregação de valor 

para o sócio ou acionista. Isto ocorre se a taxa de retorno for maior que o provedor deste 

capital esperaria receber se o seu dinheiro fosse investido em outro investimento ou empresa 

de semelhante risco.  

A Tabela 12 apresenta o lucro operacional e a lucratividade média em milhares de 

reais das empresas familiares que fazem parte da primeira, segunda e terceira geração ou mais 

no ano de 2004.   
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Tabela 12 – Lucro operacional e lucratividade das empresas sociedades anônimas por 

geração 

Geração que 
administra 

Nº de 
Empresas 

Cálculos  
Estatísticos  

Lucro Operacional  
(em milhares de 

reais) 

Faturamento 
(em milhares de 

reais) 

Lucratividade 
(LO/Vendas*100)  

Média 76.374 947.867 10,17% 

Mediana  59.913 787.655 6,32% 

Primeira 17  

Desvio-padrão  63.868 475.145 11,57% 
Média 

153.429 1.553.530 9,20% 
Mediana  

68.438 1.172.798 7,51% 

Segunda  12  

Desvio-padrão  
168.879 1.668.976 9,63% 

Média 
702.508 2.758.577 24,77% 

Mediana  
440.129 1.525.802 16,96% 

Terceira ou 
mais 

10  

Desvio-padrão  
961.037 3.567.287 23,78% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
O destaque com relação ao lucro operacional e lucratividade média das empresas 

familiares que estão na terceira geração ou mais, representam em valores e percentuais 

médios absolutos o montante de R$ 702.508 e 24,77%, respectivamente. Constatou-se, 

também que a segunda geração apresenta a menor lucratividade média, 9,20%.  A primeira 

geração com menor lucro operacional e faturamento médio, apresenta lucratividade média de 

10,17%, superando a lucratividade  da segunda geração.   

Assim, pode-se observar que, a primeira geração apresentou fortes indícios da relação 

entre os volumes de vendas (menor em relação às demais gerações) e sua estrutura de capital. 

A segunda geração representa a maturação dos investimentos, por meio da expansão e 

formalização, as empresas têm necessidades atuais e futuras de capital. Com relação à terceira 

geração,  nota-se maior autonomia com relação à estrutura numerária.  

A partir destas informações, faz-se necessário calcular o custo do capital próprio e do 

capital de terceiros.  
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4.5  CUSTO DO CAPITAL  

 

Nesta seção, faz-se análise do custo da estrutura de capital nas Sociedades Anônimas 

de capital fechado e de capital aberto, e nas gerações que administram a empresa. 

 

4.5.1  Custo do capital próprio e de terceiros das sociedades anônimas em 2004 

 

Os recursos de uma empresa são classificados em capital de terceiros (itens exigíveis 

da empresa) e capital próprio (não exigíveis - capital investido pelos sócios) e ambos têm seus 

custos.  O capital de terceiros tem um custo que pode ser facilmente identificado por meio do 

pagamento de juros, comissões etc., juntamente com a devolução do principal  

(SANVICENTE, 1997).  

No entanto, na apuração do custo do capital próprio em empresas de médio e grande 

porte, com vários sócios e acionistas, a complexidade é maior. Weston e Brigham (2000) 

destacam que para determinação do custo do capital próprio, torna-se necessário a aplicação 

de um modelo denominado de Capital Asset Princing Model (CAPM). Explicam que, para 

conhecer o total dos recursos, proporções alvo da dívida, das ações ordinárias e preferenciais, 

juntamente com os custos componentes de capital é utilizado o Weighted Average Cost of 

Capital (WACC) ou também conhecido como Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC). 

Para identificar a remuneração do capital, precisa-se apurar o custo do capital próprio 

e incluir um prêmio de risco acima da taxa de juros que a empresa paga aos seus credores. A 

maioria dos administradores sabe quanto representa o custo das dívidas contraídas junto a 

instituições financeiras e demais credoras, mas a identificação do custo do capital próprio não 

apresenta a mesma facilidade.  
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Young e O´Byrne (2003, p. 147) explicam que “o custo do capital de qualquer 

investimento representa a taxa de retorno que o provedor de capital esperaria receber se o seu 

dinheiro fosse investido em outro projeto, ativo ou empresa de risco semelhante”.  O custo de 

capital é em síntese um custo de oportunidade.  

 

a) Custo do capital próprio 

 

Para identificar o custo do capital próprio, é necessário conhecer o modelo CAPM – 

Modelo de Precificação de Ativos de Capital. Young e  O´Byrne (2003, p.150) apresentam e 

explicam a fórmula do CAPM: 

E(R) = Rf  + beta [E(Rm) – Rf] 

Em que  E(R) é o retorno esperado sobre qualquer ativo de risco, Rf  é o retorno sobre 

um ativo livre de risco (pode ser um titulo do tesouro), o beta é uma medida do risco e E(Rm) 

é o retorno no mercado de ações (normalmente dado pelo S & P 500, FT-100 ou algum outro 

índice do mercado). 

Kives (2004) observa que, para empresas localizadas nos países em desenvolvimento 

encontram-se dificuldades para estimação das três variáveis do CAPM (pressupõe a hipótese 

de mercado em equilíbrio): taxas livres de risco, betas e prêmios de mercado. Para contornar 

essas dificuldades, Damodaran (2004) sugere, para o cálculo do custo do capital próprio 

destas empresas, a utilização do modelo CAPM com dados norte-americanos, ajustado ao 

chamado Risco-País.  

 

a.1) Taxa Livre de Risco  
 

Na pesquisa utilizou-se como taxa livre de risco (Rf) a do CDI – Certificado de 

Depósito Interbancário, que são títulos de emissão das instituições financeiras que lastreiam 
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as operações do mercado interbancário. Os dados foram obtidos pelo sítio do Banco Central 

do Brasil (www.bcb.gov.br). A taxa utilizada foi 16,17% a.a. referente ao ano de 2004. 

  

a.2) Premio de Risco de Mercado [E(Rm) – Rf] 
 

Como referência do mercado (retorno do mercado) foi utilizado o índice da Fundação 

Getúlio Vargas,  FGV-100, pois o mesmo é composto por 100 ações de empresas médias, que 

se acredita representar melhor as empresas em análise. O índice gerado pela FGV para as 100 

empresas não-bancárias mais líquidas negociadas nas bolsas de valores brasileiras (FGV-100) 

como representativos de uma carteira eficiente de mercado. O índice identificado no ano de 

2004 foi de 28,77%.  

 

a.3) Coeficiente de risco sistemático – Beta (β) 
 

O beta representa a taxa de risco sistemático da empresa e significa que a empresa 

possui volatilidade de intensidade igual à variação média da bolsa.  Para Young e O´Byrne 

(2003), o “beta mede a volatilidade do preço da ação de uma empresa em relação ao mercado 

de ações como um todo. O beta reflete o risco de mercado em relação ao risco específico da 

empresa, e não pode ser diversificado.” 

Sá (1999) explica que o beta nada mais é que o coeficiente de regressão da reta que 

melhor ajusta os retornos passados de um ativo com os retornos de uma carteira escolhida 

para representar o mercado.  

O custo do capital próprio das empresas familiares de capital fechado foi obtido 

através do conceito beta estimado. Damodaran (2002) explica que os betas de empresas 

comparáveis podem ser utilizados para estimar o beta de uma empresa não-negociada ou de 
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capital fechado. Optou-se, neste estudo, consultar o beta das demais empresas do setor, que 

presumidamente tem o risco sistemático semelhante.   

Desta forma, para obter o beta estimado de cada empresa sociedade anônima de 

capital fechado ou aberto, utilizou-se como referência o mesmo segmento operacional de 

atividade da empresa pesquisada na New York Stock Exchange (NYSE). Para as empresas 

sociedades anônimas de capital aberto foi utilizado o beta próprio extraído da Bolsa de 

Valores de São Paulo (BOVESPA).  

Verificou-se também que algumas empresas de capital aberto apresentavam o beta na 

forma de ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN). O critério selecionado nesta pesquisa foi 

de identificar se a empresa possuía ações do tipo ON, se não possuísse esta modalidade, 

utilizou-se o tipo PN, ou ainda estimado. Segundo Toledo (2001), as ações do tipo ordinárias 

têm poder de voto nas Assembléias Gerais, enquanto que as preferenciais não possuem este 

direito.  Os dados foram coletados por meio da Consultoria Economática no período base de 

2004 (Apêndice F).  

Para ilustrar o custo do capital próprio nas empresas pesquisadas, demonstra-se um 

exemplo utilizando a empresa Armazém Martins da primeira geração.  

E(R) = Rf  + beta [E(Rm) – Rf] 

E(R) = 16,17 + 0,56 [28,77 – 16,17] 

E(R) = 23,23% 

Observa-se que a empresa apresenta um custo de capital próprio de 23,23%. O mesmo 

cálculo foi aplicado a todas as empresas que integram as gerações das empresas familiares.  
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b) Custo médio do capital de terceiros 

 

Para Assaf Neto (2004, p. 356), “o custo do capital de terceiros é definido de acordo 

com os passivos onerosos identificados nos empréstimos e financiamentos mantidos pela 

empresa”. O custo do capital de terceiros por meio das despesas financeiras na Demonstração 

de Resultado do Exercício ou nas Notas Explicativas. 

Santos e Watanabe (2004) destacam que as notas explicativas sempre incluem um item 

sobre Empréstimos e Financiamentos, fornecendo detalhes das linhas de financiamentos das 

empresas, seja em moeda nacional ou estrangeira, informando ainda o montante e os encargos 

financeiros de cada linha. 

Em análise, constatou-se que as empresas utilizam-se basicamente de financiamentos 

de curto e longo prazo, nas modalidades estabelecidas por Capital de Giro e 

BNDES/FINAME. Para aquelas empresas em que não foi possível determinar o custo do 

capital de terceiros foram adotadas taxas de juros calculadas pela média ponderada, conforme 

Quadro 6.  

MODALIDADES / TAXAS UTILIZADAS COMPOSIÇÃO/TAXAS EFETIVAS 

BNDES/FINAME = 15,06% a.a. Custo Financeiro = TJLP = Média no ano de 2004: 
9,81%  
Remuneração média do BNDES para grandes 
empresas: 3,25% a.a.  
Remuneraçao média da Instituiçao Financeira: até 2% 
 

Capital de giro = 31,08% a.a. Taxa de juros média no ano de 2004. 

Quadro 6 – Custo da estrutura do capital de terceiros das empresas 
Fonte: adaptado BNDES (2006) e BCB (2006). 

 

As modalidades selecionadas para identificação do custo do capital de terceiros nas 

empresas pesquisadas foram capital de giro (31,08%) no curto prazo e BNDES/FINAME 

(15,06%) para longo prazo.  
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4.5.2   Custo médio ponderado do capital das sociedades anônimas em 2004 

Antes de apresentar os cálculos do Weighted-Average Cost of Capital (WACC), 

também conhecido como Custo  Médio Ponderado de Capital (CMPC), é necessário defini-lo.  

Damodaran (1997, p. 77) define-o como “a média ponderada dos custos dos diversos 

componentes de financiamento utilizados por uma empresa”. Os componentes de 

financiamento representam dívidas, patrimônio líquido e títulos híbridos que são utilizados 

por uma empresa para financiar suas atividades financeiras.  

Young e O´Byrne (2003, p. 149) explicam que para calcular o CMPC é necessário 

conhecer as seguintes variáveis: “volume da dívida junto a credores em relação a estrutura de 

capital, montante do capital próprio em relação a estrutura de capital, custo da dívida com 

credores,  alíquota do imposto de renda e custo do capital próprio”.   

Frezatti (1998, p.7) considera a composição do CMPC como a “ponderação dos 

recursos que financiam as operações da organização, tanto recursos próprios como de 

terceiros”.  Os recursos próprios são representados no Balanço Patrimonial pelo grupo do 

Patrimônio Líquido. O autor enfatiza que estes “são considerados à luz do risco existente, 

sendo que o retorno deve recompensar o investidor pelo risco incorrido, diferenciado por 

meio do beta apurado”.  

Com base nas considerações apresentadas, têm-se agora fundamentos conceituais, que 

permitem simular o cálculo da taxa do custo de capital (CMPC).  Para operacionalizar o 

cálculo, são observadas as seguintes variáveis: 

a)  estrutura de capital: observado de cada empresa;  

b)  taxa de retorno de ativo mobiliário livre de risco: 16,17 % (CDI 2004); 

c)   taxa de prêmio relativa ao risco de mercado (rm – rfr): 28,77 – 16,17 = 12,60% 

     (FGV-100, variação 2004); 
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d) risco sistemático das ações (beta): empresas de capital aberto (Bovespa ou   

estimado), empresas de capital fechado (estimado); 

e)  benefício fiscal (alíquota de imposto de renda e contribuição social): 34% (com 

base na legislação atual); e  

f) custo do capital de terceiros: observado em cada empresa, identificado ou 

proporcional. 

De acordo com o exposto, torna-se necessário conhecer a estrutura de capital das 

empresas, pois o CMPC tem variações dependendo da estrutura de capital. Na Tabela 14, 

apresenta-se a estrutura de capital e seus respectivos Custos Médios Ponderados de Capitais 

(CMPC) nas sociedades anônimas. 

Tabela 13 – CMPC nas sociedades anônimas 
 
Sociedades Anônimas 
Capital fechado  

Capital 
Próprio 

% 

Capital 
Terceiros 

% 

Custo 
Capital 
Próprio 

Custo 
Capital 

Terceiros 

Alíquota 
Imposto 
Renda 

WACC-
custo 
Médio 

Média  50,72% 49,28% 26,76% 19,50% 34,00% 15,31% 
Mediana  51,09% 48,91% 27,13% 21,46% 34,00% 14,91% 
Moda     29,15% 15,06% 34,00%   
Desvio padrão  22,83% 22,83% 2,71% 7,79% 0,00% 2,85% 
Sociedades Anônimas 
Capital aberto 

Capital 
Próprio 

% 

Capital 
Terceiros 

% 

Custo 
Capital 
Próprio 

Custo 
Capital 

Terceiros 

Alíquota 
Imposto 
Renda 

WACC-
custo 
Médio 

Média  54,97% 45,04% 25,78% 17,80% 34,00% 15,04% 
Mediana  57,38% 42,63% 25,50% 15,75% 34,00% 14,88% 
Moda    27,26%  34,00%  
Desvio padrão  20,18% 20,18% 4,03% 8,39% 0,00% 2,94% 

Fonte: dados da pesquisa.   

O CMPC para o período de 2004 foi calculado conforme Damodaran (1997) 

recomenda. Ele foi obtido por meio da multiplicação do custo efetivo de financiamento na  

proporção da estrutura de capital da empresa, somando-se os valores ponderados, deduzindo-

se o valor da alíquota de imposto de renda, uma vez que as despesas financeiras são 

contabilizadas como dedutíveis sob o aspecto fiscal. 

Para ilustrar o custo médio ponderado de capital nas empresas pesquisadas, 

demonstra-se um exemplo utilizando a empresa Sadia, da segunda geração.  
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WACC = 11,31% 

A empresa Sadia apresenta um custo médio de capital ponderado de capital de 

11,31%. O mesmo cálculo foi aplicado a todas as empresas pesquisadas.  

Com relação à Tabela 14, nota-se uma diminuição do CMPC médio nas sociedades 

anônimas de capital aberto, em relação às empresas de capital fechado, respectivamente 

15,04% e 15,31%. A mediana também apresenta esta tendência, de 14,88% e 14,91%. Essa 

diminuição dá-se, principalmente, pela estrutura de capital específica de cada empresa 

familiar, e pela necessidade de financiar suas operações com capital de terceiros. Ehrbar 

(2003) destaca que algumas empresas preferem manter o custo de capital o mais simples 

possível. Cita que a Coca-Cola, por exemplo, utiliza 12% como custo de capital em todo 

mundo, expresso em dólares, representando 1% ao mês.  

 

4.5.3 Custo médio ponderado do capital por geração das empresas em 2004 

 
As empresas familiares têm uma característica própria que as identifica, desde a sua 

forma de organização corporativa, de tomada de decisão, até busca de recursos institucionais e  

condução dos negócios. No entanto, muitas empresas familiares não sobrevivem após a 

primeira geração. Leone (2005) destaca que “70% dos negócios de família desaparecem após 

a morte do fundador e só 10%  a 15% conseguem chegar a terceira geração”.  

Verifica-se também que com a sucessão de gerações e a pulverização do capital, a 

organização passa a ter sócios que têm outras atividades, mas que desejam obter remuneração 

do capital investido (GARCIA, 2001). Neste sentido, a remuneração do capital passa ter uma 



 109 
 

relevância, cada vez mais acentuada, no momento de buscar alternativas de investimento e 

aplicações de recursos.  

O CMPC representa a média ponderada dos capitais investidos, recursos estes 

indispensáveis para que a organização possa desenvolver suas atividades operacionais. Young 

e O’Byrne (2003, p. 148) destacam que “o custo do capital de uma empresa não é função 

somente do custo de remuneração dos capitais de terceiros e próprio, mas também do volume 

de cada uma dessas fontes na estrutura de capital da empresa”. 

Neste sentido, a pesquisa buscou identificar o custo médio ponderado de capital nas 

gerações que administram as empresas, conforme se observa na Tabela 15. 

Tabela 14 – CMPC nas gerações das empresas familiares 

Geração 
que 

administra 

Nº de 
Empresa

s 

Cálculos 
Estatísticos  

Capital 
Próprio  

% 

Capital 
Terceiros 

% 

Custo 
Capital 
Próprio 

Custo 
Capital 
Terceiro 

Alíquota 
Imposto 
Renda 

CMPC 
custo 

Médio 

média 52,09% 47,91% 26,39% 19,92% 34,00% 16,28% 

mediana 54,84% 45,16% 26,69% 17,46% 34,00% 14,94% 

moda    29,15% 15,06% 34,00%  

Primeira 17  

desvio-
padrão 22,64% 22,64% 2,56% 7,70% 0,00% 4,45% 

média 46,91% 53,09% 27,12% 20,19% 34,00% 15,23% 

mediana 47,57% 52,43% 27,95% 21,57% 34,00% 15,51% 

moda   29,15%  34,00%  

Segunda  12  

desvio-
padrão 18,99% 18,99% 3,35% 6,54% 0,00% 2,37% 

média  58,06% 41,94% 25,77% 15,19% 34,00% 14,26% 

mediana 60,88% 39,12% 26,19% 16,89% 34,00% 12,78% 

moda   30,41%  34,00% - 

Terceira ou 
mais 

10  

desvio-
padrão 23,22% 23,22% 3,49% 5,19% 0,00% 2,92% 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Observa-se uma diminuição do CMPC médio da primeira para terceira geração no 

período analisado, respectivamente 16,28%, 15,23% e 14,26%. Embora o CMPC nas três 

gerações apresente uma taxa média de 15,31% de custo para o período analisado, está 

relativamente baixa se comparada com alguns indicadores. As taxas de juros que remuneram 

os títulos do tesouro nacional situaram-se em torno dos 18% a.a. em 2004. Mas, se 
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comparadas com o mercado americano são altos, pois, segundo Young e O´Byrne (2003, p. 

151), “o WACC da maioria das companhias de capital aberto negociadas no mercado 

americano situa-se entre 8% e 11%”.  

Malvessi (2001, p. 5) destaca que os “encargos de capital são o produto do montante 

do capital aplicado na empresa pelo CMPC, e deve representar o efetivo custo do capital que 

foi operacionalmente utilizado para produzir o resultado econômico obtido”. Portanto, o 

CMPC representa o custo efetivo de capital utilizado no processo de obtenção do resultado 

econômico. Na próxima seção, evidencia-se a correlação entre as variáveis estrutura de capital 

e CMPC.  

 

4.5.4 Correlação entre estrutura de capital e CMPC das empresas pesquisadas 

 

Stevenson (2001, p. 367) explica que o objetivo do “estudo correlacional é a 

determinação da força do relacionamento entre duas observações emparelhadas. [...] O 

resultado de tal análise é um coeficiente de correlação.”  Neste sentido, esta seção evidencia a 

correlação da estrutura de capital e do Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC). Inicia-se 

com uma análise da correlação de todas as empresas pesquisadas. Na seqüência, a pesquisa 

demonstra o coeficiente de correlação nas gerações das empresas familiares.  

Na análise de correlação utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson (r de 

Pearson), que quantifica o grau de relação linear entre os resultados de duas variáveis,  

estrutura de capital e CMPC. Martins (2002, p. 287)  destaca que “a busca de associação entre 

variáveis é freqüentemente um dos propósitos das pesquisas empíricas. A possível existência 

de relação entre variáveis orienta análises, conclusões e evidenciação de achados da 

investigação”.  
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O indicador de força da relação linear entre as variáveis estudadas é o Coeficiente de 

Correlação de Pearson que, de acordo com Martins (2002, p.287),  “trata-se de uma medida de 

associação que independe das unidades de medida das variáveis. Varia entre –1 ou +1 ou, 

expresso em porcentagens, entre –100% e +100%. Quanto maior a qualidade do ajuste (ou 

associação linear), mais próximo de +1 ou –1 estará o valor do coeficiente r”. 

O coeficiente de correlação, ou seja, o r varia de -1,00 a +1,00: -1,00≤ r ≥+1,00 

indicando que  os valores estão  próximos da reta. Quando os valores se aproximam de 1 

(positivo ou negativo)  a intensidade de correlação aumenta. No entanto, quando os valores  

estão muito próximos de 0 sugerem maior dispersão (BUCHAFT ; KELLNER, 1999, p. 118). 

Portanto, o sentido da correlação está expresso pelo sinal que representa seu coeficiente e sua 

magnitude por um determinado valor que oscila entre -1,00 a +1,00. 

Stevenson (2001, p. 373) menciona que “uma estatística mais significativa é r², o 

coeficiente de determinação que dá a porcentagem de variação numa variável que é 

‘explicada’ estatisticamente pela variação na outra variável”. 

Os resultados dos testes de correlação com todas as empresas são apresentados na 

seqüência. Ressalta-se que foram relacionados os percentuais do capital próprio, do capital de 

terceiros e do CMPC.  O coeficiente de Pearson quantifica a força de associação linear entre 

duas variáveis e descreve quão bem uma linha reta se ajusta através da nuvem de pontos. A 

Figura 3 ilustra a análise de correlação de todas as empresas familiares brasileiras 

pesquisadas, amostra de 39 empresas sociedades anônimas, sendo 27 empresas de capital 

fechado e 12 de capital aberto. Na Figura 4, as variáveis analisadas são CMPC e capital 

próprio.  
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Figura 4 – Correlação entre  CMPC e capital próprio das sociedades anônimas 
Fonte:  dados da pesquisa.  
 

A maioria das empresas está situada em torno da reta e apresenta o relacionamento 

significativo entre as variáveis capital próprio e o CMPC. As variáveis X (capital próprio e 

terceiros) e Y (CMPC) variam em sentido oposto, ou seja, à medida que X cresce Y decresce. 

Em síntese, pode-se dizer que quanto mais elevados os percentuais do CMPC mais há 

utilização de capital próprio. Quanto menor os percentuais do CMPC, mais há utilização do 

capital de terceiros.  

Com relação à intensidade de correlação entre as variáveis (Figura 4), os testes 

indicaram predominância de correlação fraca (0,3529) com sinal positivo para o capital 

próprio. 

A mesma intensidade de correlação foi observada nos testes de correlação com as 

variáveis CMPC e capital de terceiros. A Figura 5 traz a ilustração gráfica desta correlação.  
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Figura 5 – Correlação entre CMPC e capital de terceiros das sociedades anônimas  

Fonte:  dados da pesquisa.  

Observa-se uma predominância de correlação fraca (0,3536) com sinal negativo para o 

capital de terceiros. Com relação ao significado do tamanho do valor do coeficiente de 

correlação, Guilford (1965 apud BUCHAFT; KELLNER 1999, p. 139) afirma que “em 

relação a estudos teóricos, qualquer correlação, mesmo que pequena, desde que seja 

estatisticamente significativa, evidencia algum grau de relação entre duas variáveis”. Neste 

caso, o r significativo indica que é pequena a probabilidade de que a correlação na amostra 

analisada seja igual a zero. 

 O coeficiente de determinação (r²) na amostra analisada é 0,124546 para o capital 

próprio e 0,125058 para o capital de terceiros, indicando que 12% da variação dos pontos em 

torno das médias grupais podem-se identificar pela correlação entre as duas variáveis.  

 
 
4.5.5 Análise das correlações entre estrutura de capital  e CMPC nas gerações das 

empresas familiares  

 
Com relação aos procedimentos estatísticos para determinar a intensidade da relação, 

fez-se, em um primeiro momento, a análise  do CMPC e a estrutura de capital (capital de 
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terceiros e capital próprio) na primeira geração. Na seqüência, apresentam-se as variáveis 

analisadas na segunda geração e, por último, na terceira geração ou mais. 

a) Primeira geração no comando 

A primeira geração das empresas familiares reúne um conjunto de 17 empresas 

sociedades anônimas, sendo 2 de capital aberto e 15 de capital fechado. Os resultados dos 

testes de correlação são apresentados na seqüência, onde se ilustra a análise de correlação, 

envolvendo as variáveis analisadas.  A Figura 6 apresenta a correlação entre o CMPC e o 

capital próprio.  

 

Figura 6 – Correlação entre CMPC e capital próprio na primeira geração  

Fonte:  dados da pesquisa.  

 

Na primeira geração, o coeficiente r = 0,1996 conota que o CMPC possui correlação 

bem fraca positiva quando relacionado com o capital próprio. A mesma intensidade foi 

observada na correlação entre as variáveis CMPC e capital de terceiros, conforme apresenta-

se Figura 7. 
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Figura 7 – Correlação entre CMPC e capital de terceiros na primeira geração 
Fonte: dados da pesquisa.  

Nota-se uma correlação fraca positiva entre as variáveis analisadas. A inclinação está 

levemente acentuada na reta que corta o eixo x e y, isto significa que o montante do capital 

próprio (variável independente) está correlacionado positivamente com o percentual do 

CMPC (variável dependente). 

Observa-se também uma homogeneidade na estrutura de capital das 17 empresas que 

compõem este grupo. Os valores que integram a estrutura de capital está entre 250 milhões a  

1,1 bilhão de reais.  

 

b) Segunda geração no comando 

 

A segunda geração das empresas familiares apresenta 12 empresas sob a forma de 

sociedades anônimas, sendo 4 de capital aberto e 8 de capital fechado. As variáveis CMPC e 

capital próprio foram observadas nesta geração, conforme se demonstra na Figura 8.  
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Figura 8 – Correlação entre CMPC e capital próprio na segunda geração   
Fonte: dados da pesquisa.  

No relacionamento entre as variáveis CMPC e capital próprio na segunda geração das 

empresas familiares, os testes indicaram predominância de correlação moderada (r = 0,4952) 

com sinal positivo para o capital próprio. Nas empresas que possuem capital próprio mais 

elevado há predominância de maiores custos médios de capitais.  

A mesma intensidade de correlação também foi observada entre os percentuais do  

CMPC e capital de terceiros nesta geração, evidenciada na Figura 9.  
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Figura 9 – Correlação entre CMPC e capital de terceiros na segunda geração  
Fonte: dados da pesquisa.  
 
 

Percebe-se uma inclinação mais acentuada da reta que corta o eixo x e y. Esta 

inclinação demonstra a correlação moderada (r = 0,4952) evidenciada pela relação entre as 

variáveis analisadas. Observa-se que as empresas que apresentaram um percentual mais 

elevado de capital de terceiros são também as empresas que apresentam os menores custos 

médios de capitais.  

 

c) Terceira geração ou mais 

A terceira geração ou mais reúne um grupo de 10 empresas organizadas como 

sociedades anônimas, sendo 6 de capital aberto e 4 de capital fechado. Os testes estatísticos de 

correlação evidenciam que nesta geração, a estrutura de capital o CMPC apresentam 

moderada correlação positiva. A Figura 10 apresenta a reta de regressão entre a variável 

CMPC e capital próprio.  
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Figura 10 – Correlação entre CMPC e capital próprio na terceira geração ou mais  
Fonte: dados da pesquisa.  

 No que tange à intensidade de correlação entre as variáveis, observa-se que os testes 

indicaram correlação moderada (0,5613). O CMPC médio nas empresas de terceira geração 

ou mais, corresponde a 14,44% . O capital próprio médio representa 58,20%. O coeficiente de 

determinação nesta geração é r² = 0,315112,  ou seja, evidencia um percentual de correlação 

de 31,51%  entre as duas variáveis.  

Com relação à intensidade de correlação entre as variáveis CMPC e capital de 

terceiros, os testes indicaram predominância de correlação moderada com sinal negativo para 

o capital de terceiros. Na Figura 11 demonstra-se a distribuição das empresas na reta de 

regressão.    



 119 
 

 

Figura 11 – Correlação entre CMPC e capital de terceiros na terceira geração ou mais  
Fonte: dados da pesquisa.  

O CMPC, que representa o coeficiente constante, corresponde à 17,2697 com sinal 

negativo para o capital de terceiros. Constatou-se que a intensidade de correlação r = 0,5622 é 

moderada.  O coeficiente de determinação é r² = 0,316035,  ou seja, um percentual de 

correlação 31% entre as duas variáveis analisadas. 

 

d) Análise conjunta das três gerações  

 

A atividade empresarial instituída no núcleo familiar tem, num primeiro momento, a 

finalidade de atender aos propósitos de seu proprietário-fundador. Posteriormente, as 

atribuições aumentam e novos membros da família passam a incorporar a empresa e geram 

novas necessidades, principalmente, quanto às formas de controlar a empresa. 

A Contabilidade divulga um conjunto de informações que tem como objetivo apoiar 

os usuários internos e externos na tomada de decisões. O Balanço Patrimonial apresenta 

informações que demonstram a estrutura de capitais por meio do capital de terceiros e capital 

próprio. O custo médio ponderado de capital (CMPC) representa a média ponderada dos 
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capitais investidos, recursos necessários para que a organização possa desenvolver suas 

atividades operacionais.  

Neste sentido, esta pesquisa buscou evidenciar qual a relação entre a estrutura de 

capitais e o CMPC nas gerações de empresas familiares brasileiras. As empresas que 

participaram do estudo foram agrupadas na primeira, segunda e terceira geração ou mais. Para 

verificar o nível de intensidade da correlação foram realizados testes estatísticos.  

A primeira geração está nas mãos do sócio-fundador e o estilo de gestão é 

determinado por ele. A pesquisa identificou que nesta geração, a maioria das empresas é de 

capital fechado, representando 88% das empresas.  Na primeira geração, o custo de capital 

(16,28%) é o mais elevado entre as três gerações. A concentração de capital próprio na 

primeira geração, também é mais elevada, representando uma variação de 4,18% em relação 

ao capital de terceiros.   

De acordo com Gersick et al. (1997), neste estágio em que a empresa está nas mãos  

do fundador, a principal fonte de capital são, normalmente, as economias investidas pelo 

sócio majoritário e sua família. Evidenciou-se que a correlação entre a estrutura de capitais 

(terceiros e próprio) é fraca positiva com relação ao CMPC na primeira geração.  

A segunda geração é marcada pela sociedade entre irmãos. A empresa está em 

desenvolvimento, e novos membros passam a fazer parte da organização. A pesquisa 

constatou que nesta geração, a maioria das empresas, também é de capital fechado, 

representando 66%. O custo médio de capital na segunda geração é de 15,23%. Com relação à 

estrutura de capital, observou-se maior concentração de capital de terceiros nesta geração, 

representando 53,09%. Neste estágio, um dos desafios da empresa é atrair e reter capital.   

A pesquisa confirma os estudos de Gersick et al. (1997), que as sociedades entre 

irmãos tendem a ter maior facilidade para financiar seu crescimento por meio de empréstimos 

do que as empresas de primeira geração. O custo do capital de terceiros na segunda geração 
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revelou também ser o mais elevado entre as três gerações, correspondendo a 20,19%. Os 

testes estatísticos indicaram correlação moderada entre as variáveis analisadas.    

Na terceira geração ou mais, há uma tendência não generalizada de a sociedade ser 

entre primos. A empresa atingiu um estágio maduro, no entanto, mais complexa, com várias 

gerações no seu comando. As empresas que constituem a terceira geração reúnem um grupo 

de 10,  organizadas como sociedades anônimas, sendo 6 de capital aberto e 4 de capital 

fechado, representando 60% da amostra.  

O custo médio de capital na terceira geração é de 14,44%. Com relação à estrutura de 

capital, observou-se maior concentração de capital próprio nesta geração, representando 

58,06%. Segundo Gersick et al. (1997), as empresas familiares de grande porte, com 

perspectivas de crescimento suficientes para atrair investidores externos, precisam ponderar a 

atratividade de novas fontes de capital em relação aos custos envolvidos com a perda do 

controle total.  

4.6  ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DAS EMPRESAS PESQUISADAS UTILIZANDO A 

DEA 

Para avaliar a eficiência e a determinação de pontos de referência para as chamadas 

não-eficientes utilizou-se a metodologia DEA, que é o acrônomo da expressão Data 

Envelopment Analysis, ou simplesmente Análise Envoltória de Dados (FARREL, 1957). 

Segundo Lanzer (2004), esta técnica se diferencia das demais, uma vez que possibilita a 

elaboração de índices globais de desempenho em um sentido multidimensional.  

Na teoria microeconômica a função de produção pode ser interpretada como “sendo a 

base para a descrição das relações input-output de uma empresa” (HEIN, 2000, p.32). 

Alternativamente, a função de produção constitui a fronteira para o conjunto de possibilidades 
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de produção. A eficiência pode ser computada em relação a esta fronteira (CHARNES; 

COOPER; RHODES, 1978), isto se ela for conhecida.  

Para que seja aplicável a metodologia DEA é necessário que haja pelo menos um par 

de variáveis input/output. Neste trabalho deseja-se que as variáveis sejam inversamente 

proporcionais entre si, ou seja, obter o maior lucro operacional possível, com o menor CMPC. 

As empresas que obtiverem melhor grau nesta relação serão ditas eficientes, as demais não-

eficientes em relação à curva de eficiência tecnológica. É importante ainda destacar que, a 

curva de eficiência é dinâmica no tempo, logo uma empresa atualmente eficiente não tem 

assegurada sua eficiência em um espaço de tempo ilimitado.  

Outro aspecto a ser observado, é que feitos os ajustes nas folgas e excessos é comum 

se imaginar que a empresa se converta em eficiente. No entanto, nem sempre isto acontece. 

Deve-se atentar ao fato de que as empresas eficientes também podem evoluir no período de 

adequação técnica, assim é possível que ao final do ajuste a empresa ainda deva efetuar 

algumas correções que a ponham em definitivo (para o momento) na curva técnica de 

eficiência.  Na seqüência apresenta-se a análise da avaliação da eficiência com todas as 

empresas pesquisadas.  

 

4.6.1 Análise da eficiência com todas as empresas pesquisadas 

 

O objetivo da aplicação desta metodologia nesta pesquisa é analisar cada uma das 

DMUs, no caso as 39 empresas familiares sociedades anônimas. No modelo, as variáveis “x” 

e “y” são os inputs e outputs respectivos a cada empresa familiar. As variáveis “s” e “e” são 

as folgas (slacks) e os excessos (excess) em cada caso da análise. Os valores “λ” são os 

índices de eficiência de cada empresa avaliada. Aquela empresa que possuir λ=1 será 

eficiente e estará na superfície envoltória e servirá de referencial a outras empresas. Os 
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excessos entendem-se como valores que podem ser reduzidos na composição dos insumos. A 

folga é o valor que mensura o quanto a empresa deve aumentar o seu lucro operacional, caso 

queira se tornar eficiente mantendo o insumo ou custo atual.  

Segundo Pereira (1995), a DEA fornece uma medida para avaliar a eficiência relativa 

das unidades de tomada de decisão (DMUs – Decision Making Unist) que são unidades cuja 

eficiência está sendo avaliada. Neste trabalho, as unidades são representadas pelas empresas 

familiares sociedades anônimas de capital fechado e aberto.  

A Tabela 15 apresenta o resultado da análise de eficiência, segundo modelo DEA, com 

todas as empresas familiares sociedades anônimas em milhões de reais.  
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Tabela 15 – Resultado da Análise de Eficiência segundo modelo DEA com todas as 

empresas  

ANO 2004 CMPC LO ANO 2004 CMPC LO 
Empresas Situação S Milhões Milhões      Empresa Situação S Milhões Milhões 
Armazém 
Martins 

 (λ1) 
λ30 = 0,7% 

λ13 = 99,3% 189.85 88 71 
Zaffari 
 (λ21) 

λ30 = 14% 
λ13 = 86% 574.28 249 115 

Grendene 
(λ2) 

λ30 = 8,4% 
λ13 = 91,6% 394.42 177 104 

Magazine Luiza 
 (λ22) 

λ30 = 99,4% 
λ13 = 0,6% 228.55 85 26 

Colombo 
(λ3) 

λ30 = 1,4% 
λ13 = 98,6% 260.06 95 21 

Sotreq 
 (λ23) 

λ30 = 1,9% 
λ13 = 98,1% 238350 100 27 

Videolar 
(λ4) 

λ30 = 3,9% 
λ13 = 96,1% 211.93 124 146 

Camargo Correa 
(λ24) 

λ30 = 1,5% 
λ13 = 98,5% 458.83 256 249 

Arcom  
(λ5) 

λ13 = 92,6% 
λ28 = 7,4% 149.11 74 69 

Caue 
 (λ25) 

λ30 = 15,3% 
λ13 = 84,7% 401.48 257 309 

Queiroz Galvão 
(λ6) 

λ30 = 10,0% 
λ13 = 90,0% 438.79 196 110 

WEG Exp 
(λ26) 

λ30 = 2,5% 
λ13 = 97,5% 252.52 108 23 

Jamyr 
Vasconcelos 

(λ7) 
λ13 = 40,7% 
λ28 = 59,3% 63.88 46 37 

Panvel 
(λ27) 

λ13 = 13% 
λ28 = 87% 20.55 31 17 

Cem 
(λ8) 

λ30 = 2,1% 
λ13 = 97,9% 242.26 103 60 

Yoki 
 (λ28) 

Unidade    
Eficiente 24 8 

Granol 
 (λ9) 

λ13 = 27,8% 
λ28 = 72,2% 55.33 39 16 

Nova América 
(λ29) 

λ13 = 94% 
λ28 = 16% 191.33 75 32 

Vipal 
(λ10) 

λ13 = 94,4% 
λ28 = 5,6% 169.33 75 54 

Gerdau 
 (λ30) 

Unidade  
Eficiente 1.252 3.348 

RennerSayerlack 
(λ11) 

λ13 = 68,5% 
λ28 = 31,5% 150.22 61 14 

Odebrecht 
(λ31) 

λ13 = 67,8% 
λ30 = 32,2% 832.83 456 403 

Farm 
PagueMenos 

(λ12) 
λ30 = 99,3% 
λ13 = 0,7% 313.77 26 0,7 

Klabin 
(λ32) 

λ30 = 42,4% 
λ13 = 57,5% 996.08 576 560 

Agripec 
(λ13) 

Unidade 
Eficiente 78 237 

VCP 
 (λ33) 

λ30 = 47,5% 
λ13 = 52,5% 863.12 636 852 

Azaléia 
(λ14) 

λ30 = 0,7% 
λ113 = 
99,3% 223.20 86 34 

Rio Branco 
 (λ34) 

λ30 = 76% 
λ13 = 24% 1373.44 973 1.235 

SBT 
(λ15) 

λ30 = 3% 
λ28 = 97% 313.77 113 15 

Santher 
 (λ35) 

λ13 = 89% 
λ28 = 11% 206.66 72 4 

Providencia 
(λ16) 

λ13 = 96,3% 
λ28 = 3,7% 85.55 76 142 

Josapar 
(λ86) 

λ13 = 54% 
λ28 = 46% 98.44 53 32 

Nortox 
(λ17) 

λ13 = 70,4% 
λ28 = 29,6% 1.44 62 167 

Ferramentas 
Gerais 
 (λ37) 

λ13 = 24% 
λ28 = 76% 36.88 37 26 

Sadia 
 (λ18) 

λ30 = 42,5% 
λ13 = 57,5% 1034,73 577 524 

Cim. Itaú 
(λ38) 

λ30 = 31% 
λ13 = 69% 726.53 443 477 

WEG 
(λ19) 

λ30 = 12% 
λ13 = 88% 203.758 219 406 

Romi 
(λ39) 

λ13 =53% 
λ28 = 37% 42.444 53       88

Tigre 
(λ20) 

λ30 = 7% 
λ13 = 93% 366.91 168 105 - - - - - 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Observa-se que as empresas Agripec, Yoki e Gerdau, listadas neste estudo, foram tidas 

como eficientes pela metodologia DEA.  As empresas Agripec e Gerdau pelo valor do lucro 

operacional, e a empresa Yoki pelo menor custo médio ponderado de capital. As três 

empresas apontadas como eficientes tiveram λ = 100, conjugando CMPC e Lucro 

Operacional.  

As demais empresas apresentaram folgas à curva de eficiência tecnológica. Algumas 

das empresas consideradas não-eficientes, em comparação com os resultados obtidos, tiveram 

λ diferente de 100 nas variáveis observadas no estudo.  

 Com base na Tabela 15, pode-se dizer, por exemplo, que a empresa Romi, em 2004,  

é considerada não-eficiente em relação à Agripec (53%) e a Yoki (47%), com folga de 42,44, 

ou seja, para atingir o parâmetro de eficiência do modelo, deveria aumentar o seu lucro 

operacional em R$ 42 milhões de reais, considerando o seu custo de capital.  

 
 
4.6.2  Análise  da eficiência por geração das empresas pesquisadas 

 
 

  A metodologia DEA, também foi aplicada para identificar entre as gerações 

estudadas, as empresas consideradas eficientes no ano de 2004 observando como input/output 

o CMPC e o Lucro Operacional, respectivamente. Na seqüência, faz-se a apresentação dos 

resultados. 

a) Primeira geração  

A primeira geração está sob comando do fundador.  Apresenta um CMPC médio de 

R$ 89 milhões e Lucro Operacional médio de R$ 72 milhões. As empresas analisadas nesta 

geração foram 17.  A Tabela 16 apresenta os resultados obtidos em milhões de reais. 
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Tabela 16 - Resultado da Análise de Eficiência segundo modelo DEA na primeira 

geração 

Ano ANO 2004 CMPC 
Lucro 

Operacional 

Empresas Situação E S 
Em Milhões 

(R$)  
Em Milhões 

(R$) 
Armazém Martins 

 (λ1) 
λ13 = 100% 
 10 166 88 71 

Grendene 
(λ2) 

λ13 = 100% 
 99 133 177 104 

Colombo 
(λ3) λ13 = 100% 17 216 95 21 

Videolar 
(λ4) λ13 = 100% 46 91 124 146 

Arcom  
(λ5) 

λ13 = 75% 
λ17 = 25% - 149 74 70 

Queiroz Galvão 
(λ6) λ13 = 100% 118 127 196 110 

Jamyr Vasconcelos 
(λ7) 

λ17 = 55,6%  
λ12 = 44,4%  56 46 37 

Cem 
(λ8) λ13 = 100% 25 177 104 60 

Granol 
 (λ9) 

λ17 = 36,1%  
λ12 = 63,9%  45 39 16 

Vipal 
(λ10) 

λ13 = 81,3% 
λ17 = 18,7%  170 75 54 

RennerSayerlack 
(λ11) 

λ17 = 97%  
λ12 = 3%  148 61 14 

Farm PagueMenos 
(λ12) 

Unidade  
Eficiente   26 0,8 

Agripec 
(λ13) 

Unidade  
Eficiente   78 237 

Azaléia 
(λ14) λ13 = 100% 203 8 86 34 
SBT 
(λ15) λ13 = 100% 34516 222345 113 15 

Providencia 
(λ16) 

λ13= 87,5% 
λ17 = 12,5%  86 76 142 

Nortox 
(λ17) 

Unidade  
Eficiente    62 167 

Fonte: dados da pesquisa. 

Foram identificadas 3 empresas eficientes no ano de 2004. Nesta análise, constata-se 

que as empresas Farmácia Pague Menos, Agripec e Nortox, estão sobre a curva tecnológica 

de eficiência, obtendo desempenho máximo. As empresas Agripec e Nortox destacaram-se 

pelo Lucro operacional apresentado em relação ao seu custo de capital, em que 

02,3)Agripec(
CMPC

LO
=  e 69,2)Nortox(

CMPC

LO
= . A empresa Farmácia Pague Menos 
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obteve o menor CMPC, apesar de apresentar o menor lucro operacional, gerando a relação 

03,0)MenosPague(
CMPC

LO
=− , que entre as três empresas eficientes é a que apresenta o 

menor índice de produtividade.  

Com relação às demais empresas, observa-se que estas possuem folgas e/ou excessos à 

curva de eficiência tecnológica. Algumas das empresas não-eficientes possuem como 

referência apenas a empresa Agripec (13) do conjunto de eficiência, como são os casos de: 

Armazém Martins, Grendene, Colombo, Videolar, Queiroz Galvão, Cem, Azaléia e SBT.  As 

empresas que se caracterizam por possuírem duas referências no conjunto de eficiência são os 

casos de Arcom, Jamyr Vanconcelos, Granol, Vipal e Providência. Estas devem se espelhar 

nas empresas Sadia (1) e Weg (2); e as empresas Granol, Renner Sayerlack com o par Nortox 

(17) e Pague-menos (12).   

 

b) Segunda geração  

 

A segunda geração representa a continuidade da empresa no comando dos filhos do 

fundador, ou seja, a sociedade entre irmãos. O CMPC médio nestas empresas é de R$ 179 

milhões e o Lucro Operacional médio é de R$ 153 milhões. A segunda geração é representada 

por 12 empresas. Na Tabela 17, apresenta-se o resultado da análise de eficiência nas empresas 

da segunda geração em milhões de reais. 
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Tabela 17 – Resultado da análise de eficiência segundo modelo DEA na segunda geração 

Ano ANO 2004   

Empresas Situação E S CMPC 
Lucro 

Operacional 
Sadia 
 (λ1) 

Unidade 
Eficiente   577 524 

WEG 
(λ2) 

Unidade 
Eficiente   219 406 

Tigre 
(λ3) 

λ2 = 72,94% 
λ11 = 34,87%  194 168 105 

Zaffari 
 (λ4) λ2 = 100% 31 292 249 114 

Magazine Luiza 
 (λ5) 

λ2 = 31,4%  
λ11 = 68,6% - 107 85 26 

Sotreq 
 (λ6) 

λ2 = 39,4%  
λ11 = 60,6% - 238 100 27 

Camargo Correa 
(λ7) λ2 = 100% 75 170 256 249 

Caue 
 (λ8) 

λ2 = 100%  
 61 110 257 309 

WEG Exp 
(λ9) 

λ2 = 43,5% 
λ11 = 56,4%  157 108 23 

Panvel 
(λ10) 

λ2 = 3,6%  
λ11 = 96,4%  6 31 17 

Yoki 
 (λ11) 

Unidade 
Eficiente   24 8 

Nova América 
(λ12) 

λ2 = 26,2%  
λ11 =73,8 %  81 75 32 

Fonte: dados da pesquisa. 

Na segunda geração, as empresas que atingiram melhor nível de desempenho no ano 

de 2004 são Sadia, Weg e Yoki,  e estão sobre a curva tecnológica de eficiência. As empresas 

Sadia e Weg destacaram-se pelo valor do Lucro operacional apresentado em relação ao seu 

custo de capital, onde 9,0)( =Sadia
CMPC

LO
 e 85,1)( =Weg

CMPC

LO
. A empresa Yoki obteve o 

menor CMPC, apesar de apresentar o menor lucro operacional, gerando a relação 

33,0)( =Yoki
CMPC

LO
, que entre as três empresas eficientes é a que apresenta o menor índice 

de produtividade.  

Com relação às demais empresas, observa-se que estas possuem folgas e/ou excessos à 

curva de eficiência tecnológica. Algumas das empresas não-eficientes possuem como 
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referência apenas a empresa Weg (2) do conjunto de eficiência, como são os casos de: Zaffari, 

Camargo Correa e Cauê.  As empresas que se caracterizam por possuírem duas referências no 

conjunto de eficiência, são os casos das empresas Tigre, Magazine Luiza, Sotreq Weg 

Esportadora, Panvel e Nova América, que devem se espelhar nas empresas  Weg (2) e Yoki  

(11).  

 

c) Terceira geração ou mais 

 

A terceira geração ou mais no comando de uma empresa familiar representa, 

geralmente, o envolvimento dos herdeiros, ou seja, a sociedade entre primos.  O CMPC médio 

nesta geração é de 439 milhões e o Lucro Operacional é de 703 milhões. Na terceira geração 

ou mais foram analisadas 10 empresas. A Tabela 18 apresenta o resultado da análise nestas 

empresas em milhões de reais. 

Tabela 18 – Resultado da análise de eficiência segundo modelo DEA na terceira geração 
ou mais 
 

Ano ANO 2004 
CMPC Lucro 

Operacional 
Empresas Situação E S Em Milhões (R$) Em Milhões (R$) 

Gerdau Açominas 
 (λ1) 

Unidade 
Eficiente    1.087 3.348 

Odebrecht 
(λ2) 

λ1 = 33,6%  
λ10 = 66,4% 780 456 403 

Klabin 
(λ3) 

λ1 = 43,6%  
λ10 = 56,4% 950 576 560 

VCP 
 (λ4) 

λ1 = 48,6%  
λ10 = 51,4% 820 636 852 

Rio Branco 
 (λ5) 

λ1 = 76,6%  
λ10 = 23,4%  1350 973  1.235 

Santher 
 (λ6) 

λ1 = 1,5%  
λ10 = 98,5%  131 72 4 

Josapar 
(λ8) 

λ10 = 93,7% 
λ8 = 6,3% 51 53 32 

Ferramentas Gerais 
 (λ9) 

Unidade 
Eficiente  37 26 

Cim. Itau 
(λ10) 

λ1 = 32,5%  
λ10 = 67,4% 670 443 477 

Romi 
(λ11) 

Unidade 
Eficiente  53 88 
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Fonte: dados da pesquisa. 

Três empresas apresentaram padrões de eficiência na terceira geração ou mais. Gerdau 

Açominas, Ferramentas Gerais e Romi obtiverem desempenho máximo. A empresa Gerdau 

Açominas apresentou um ótimo desempenho do Lucro Operacional em relação ao CMPC, 

onde 08,3)( =Gerdau
CMPC

LO
. As empresas Ferramentas Gerais e Romi por apresentarem a 

melhor relação entre o custo de capital e o lucro operacional. Percebe-se também que nas 

empresas da terceira geração ou mais, nenhuma empresa espelha-se somente em uma única 

empresa, mas todas elas apresentaram percentuais diferentes de 100, indicando necessidade de 

melhorar o resultado entre as variáveis.  

  

4.7  ANÁLISE DA RELAÇÃO ESTRUTURA DE CAPITAL E LUCRO OPERACIONAL  

NAS EMPRESAS CONSIDERADAS EFICIENTES SEGUNDO MODELO DEA  

 

Nesta seção, faz-se análise da relação da estrutura de capital e do lucro operacional de 

todas as empresas consideradas eficientes, assim como nas gerações das empresas familiares.  

 
 
4.7.1 Análise da relação estrutura de capital e lucro operacional no comparativo geral 

 

Na análise segundo modelo DEA, considerando as variáveis Custo Médio Ponderado 

de Capital e Lucro Operacional, constatou-se que algumas empresas apresentaram maior 

eficiência no uso de sua estrutura de capital, no ano de 2004.  No entanto, supõe-se que outras 

variáveis influenciam o valor do Lucro Operacional, além do CMPC. Nota-se também que em 

algumas empresas quanto maior o CMPC, mais elevado também o Lucro Operacional.  

Segundo Famá, Barros, Silveira (2001), o CMPC deve diminuir com o aumento do 

endividamento relativo, visto que o capital de terceiros é mais barato e as despesas com juros 



 131 
 

são dedutíveis do imposto de renda da pessoa jurídica. No entanto, a partir de um certo ponto,  

o aumento passaria a ser visto como nocivo pelo mercado, em razão dos riscos de insolvência, 

forçando a elevação do CMPC.  

Com a análise do modelo DEA utilizado, pode-se inferir que a estrutura de capital 

(terceiros ou próprio) de uma empresa familiar influencia seu custo de capital, 

conseqüentemente, aumentando ou diminuindo sua eficiência, neste caso o lucro operacional.  

A Tabela 19 apresenta as empresas consideradas eficientes, segundo modelo DEA, no 

comparativo geral em milhares de reais.     

Tabela 19 – Estrutura de capital das empresas eficientes no comparativo geral  
 

ESTRUTURA DE CAPITAL 
Agripec Yoki Gerdau 

Açominas 

Capital  Próprio 231.913 65.176  4.766.046  

Capital Terceiro 305.733  98.900  4.823.921  

Total Estrutura De Capital 537.646  164.076  9.589.967  

% Estrutura Capital Próprio 43,13% 39,72% 49,70% 

% Estrutura Capital Terceiro 56,87% 60,28% 50,30% 

Custo do Capital Próprio (Anual) 24,74% 22,09% 27,01% 

Custo do Capital Terceiro (Anual) 20,11% 21,46% 7,47% 

Alíquota de Imposto de Renda  34,00% 34,00% 34,00% 

Custo Médio Ponderado Capital % 14,59% 14,33% 11,34% 

CMPC – Valores Absolutos 78.446 23.510 1.087.452 

Lucro Operacional  236.907 7.961 3.347.644 

CMPC- Lucro Operacional  158.461 -15.549 2.260.191 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Observa-se que as três empresas, Agripec, Yoki e Gerdau Açominas, foram  

consideradas eficientes segundo modelo DEA, cada uma das empresas corresponde a uma 

geração diferente, ou seja, primeira, segunda e terceira geração, respectivamente. As empresas 

Agripec e Yoki evidenciaram um CMPC de 14,59 e 14,33% (empresas da primeira e segunda 

geração) contra 11,34 da empresa Gerdau (terceira geração).  

As empresas mencionadas utilizaram mais capital de terceiros do que capital próprio 

no ano 2004. O custo do capital de terceiros (empréstimos e financiamentos) é menor nas 
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empresas maiores, pela utilização de recursos financeiros estrangeiros, diminuindo o custo 

deste capital.  

O estudo corrobora os resultados apresentados por Famá, Barros e Silveira (2001, p. 

71-84), que os resultados não confirmam o modelo de M&M de 1958, mas o modelo de 

M&M de 1963, principalmente pela presença da vantagem fiscal (imposto de renda), 

permitindo a redução do custo médio de capital por meio da alavancagem financeira. 

 
 
4.7.2 Análise da relação estrutura de capital e lucro operacional por geração 
 

 

Neste tópico, evidencia-se a análise da relação estrutura de capital e lucro operacional 

por geração das empresas familiares.  

 

a) Primeira geração  
  

As empresas consideradas eficientes na primeira geração são Farmácia Pague Menos, 

Agripec e Nortox. A Tabela 20 apresenta as empresas familiares consideradas eficientes nesta 

geração com valores em milhares de reais. 

 
Tabela 20 – Estrutura de capital das empresas eficientes na primeira geração   
 

ESTRUTURA DE CAPITAL 
Farmácia  

Pague Menos 
 

Agripec Nortox 
Capital  Próprio 48.521  231.913  335.220  
Capital Terceiro 210.384  305.733  74.116  
Total Estrutura de Capital 258.905  537.646  409.336  
% Estrutura Capital Próprio 18,74% 43,13% 81,89% 
% Estrutura Capital Terceiro 81,26% 56,87% 18,11% 
Custo do Capital Próprio (Anual) 29,15% 24,74% 24,74% 
Custo do Capital Terceiro (Anual) 11,78% 20,11% 15,06% 
Alíquota de Imposto de Renda  34,00% 34,00% 34,00% 
Custo Médio Ponderado Capital % 9,92% 14,59% 15,17% 
CMPC – Valores Absolutos 25.691 78.446 62.102 
Lucro Operacional  795 236.907 167.127 
CMPC - Lucro Operacional  -24.897 158.461 105.024 

Fonte: dados da pesquisa. 
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As empresas que integram a primeira geração são sociedades anônimas de capital 

fechado. As empresas Agripec (CE) e Nortox (PR) são do segmento de química e 

petroquímica e a Farmácia Pague Menos é do segmento comércio varejista. Enquanto, as 

empresas do primeiro segmento têm, em média, 400 funcionários, a outra tem 

aproximadamente 6.000 funcionários. As empresas têm um faturamento médio de 600 

milhões de reais no ano de 2004.  

A dependência do capital de terceiros no ano de 2004 da empresa Pague Menos é mais 

elevada que as outras empresas consideradas eficientes. Percebe-se, também, um 

descompasso na composição do capital total desta empresa. Verifica-se que 81% é composto 

de capital de terceiros. Além disso, a utilização do capital de terceiros influenciou o valor do 

CMPC, que representa o menor entre as três empresas. Adicionalmente o lucro operacional é 

baixo se comparado às demais empresas da primeira geração, em decorrência, provavelmente, 

de sua estrutura organizacional.  

Com relação à empresa Nortox, percebe-se que a empresa utiliza muito mais capital 

próprio do que capital de terceiros, em média 82%. Verifica-se que o custo de capital (CMPC)  

é o mais elevado entre as três empresas, correspondendo a 15,06%. No entanto, o lucro 

operacional supera o custo de capital, resultando em valores positivos.  

Quanto à empresa Agripec, esta atingiu o melhor nível de eficiência na curva 

tecnológica, segundo modelo DEA. A composição do capital total é eqüitativo, ou seja, a 

empresa não demonstra excessiva dependência do capital próprio, nem de capital de terceiros. 

O custo de capital apresenta-se abaixo da outra empresa do mesmo segmento, representa 

14,59%. O lucro operacional supera em 3 vezes o seu custo de capital. Constata-se, também, 

que a empresa possui a melhor combinação entre o custo de capital (CMPC) e Lucro 

Operacional.  
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b) Segunda geração  
 

As empresas consideradas eficientes na segunda geração são Sadia, Weg e Yoki. A 

Tabela 21 apresenta as empresas familiares consideradas eficientes nesta geração em milhares 

de reais. 

Tabela 21 – Estrutura de capital das empresas eficientes na segunda geração 

ESTRUTURA DE CAPITAL Sadia Weg Yoki 
Capital  Próprio 1.792.175  743.984  65.176  
Capital Terceiro 3.311.084  598.378  98.900  
Total Estrutura de Capital 5.103.259  1.342.362  164.076  
% Estrutura Capital Próprio 35,12% 55,42% 39,72% 
% Estrutura Capital Terceiro 64,88% 44,58% 60,28% 
Custo do Capital Próprio (Anual) 25,62% 32,68% 22,09% 
Custo do Capital Terceiro (Anual) 12,55% 14,72% 21,46% 
Alíquota de Imposto de Renda  34,00% 34,00% 34,00% 
Custo Médio Ponderado Capital (%) 11,31% 16,28% 14,33% 
CMPC – Valores Absolutos 577.299 218.602 23.510 
Lucro Operacional  523.858 406.304 7.961 
CMPC - Lucro Operacional  -53.442 187.702 -15.549 

Fonte: dados da pesquisa. 

As empresas da segunda geração são duas sociedades anônimas de capital aberto 

(Sadia e Weg) e uma de capital fechado (Yoki). As empresas Sadia (SC) e Yoki (PR) são do 

segmento de alimentos e a Weg (SC) é do segmento de mecânica. Analisando 

individualmente as empresas, verificam-se diferentes estruturas organizacionais, as empresas 

do segmento de alimentos têm 40.000 funcionários e 3.300, respectivamente. A empresa do 

segmento de mecânica possui 12.000 empregados. Quanto ao faturamento, as empresas 

também apresentam diferentes volumes de vendas. Entre as empresas consideradas eficientes 

nesta geração, a Sadia apresenta o maior faturamento (R$ 6 bilhões), seguido pela Weg ( R$ 2 

bilhões) e por último a Yoki ( R$ 500 milhões).   

Constata-se que a dependência do capital de terceiros nestas empresas é mais elevado 

na Sadia, correspondendo a 64,88%.  Observa-se, também, que a utilização do capital de 

terceiros reduz o custo deste e, conseqüentemente, gera um custo de capital com percentuais 
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menores em relação às demais empresas, na ordem de 11,31%. No entanto, se comparado 

com o lucro operacional, o resultado é negativo.  

No que concerne à empresa Yoki, nota-se, também, a dependência de capital de 

terceiros na sua composição do capital total, com 60,28%. O custo do capital de terceiros 

nesta empresa é o mais elevado entre as empresas desta geração, correspondendo a 21,46%. A 

combinação da estrutura de capital com os custos de capital, resultou em CMPC de 14,33%. 

Para melhorar a eficiência, a empresa precisa reduzir o custo das dívidas, principalmente no 

que diz respeito a financiamentos bancários, que correspondem a 54,55% do capital de 

terceiros; sendo que destes, 51% está no curto prazo. O lucro operacional desta empresa é 

considerado baixo, e corresponde a 0,33 do CMPC.    

A Weg apresentou a melhor produtividade de eficiência das empresas analisadas nesta 

geração. Constata-se concentração não-acentuada na dependência de utilização de capital 

próprio de 55,42%, gerando um custo de capital próprio, também mais elevado entre as 

empresas analisadas de 32,68%. Quanto ao lucro operacional supera o CMPC em 1,85. 

 
c) Terceira geração  
 
 

As empresas consideradas eficientes na segunda geração são Gerdau, Açominas, 

Ferramentas Gerais e Romi. A Tabela 22 apresenta as empresas familiares consideradas 

eficientes nesta geração. 
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Tabela 22 – Estrutura de capital das empresas eficientes na terceira geração 
 

ESTRUTURA DE CAPITAL 
Gerdau  

Açominas 
Ferramentas 

Gerais Romi  
Capital  Próprio 4.766.046  152.400  315.334  
Capital Terceiro 4.823.921  69.484  131.137  
Total Estrutura de Capital 9.589.967  221.884  446.471  
% Estrutura Capital Próprio 49,70% 68,68% 70,63% 
% Estrutura Capital Terceiro 50,30% 31,32% 29,37% 
Custo do Capital Próprio (Anual) 27,01% 29,15% 21,42% 
Custo do Capital Terceiro (Anual) 7,47% 17,73% 9,87% 
Alíquota de Imposto de Renda  34,00% 34,00% 34,00% 
Custo Médio Ponderado Capital (%) 11,34% 16,88% 11,90% 
CMPC – Valores Absolutos 1.087.452 37.451 53.121 
Lucro Operacional  3.347.644 26.204 87.859 
CMPC - Lucro operacional  2.260.191 -11.247 34.737 

Fonte: dados da pesquisa. 

As empresas da terceira geração são três sociedades anônimas de capital fechado. A 

empresa Gerdau Açominas (MG) é do segmento de siderurgia e metalurgia, a empresa 

Ferramentas Gerais (RS) é do segmento comércio varejista e a empresa Romi (SP) do 

segmento de mecânica. A Gerdau Açominas é a maior empresa (faturamento e lucro 

operacional) analisada e tinha em seu quadro de pessoal 16.000 funcionários. A empresa 

Ferramentas Gerais possuía 1.900 funcionários e a empresa Romi, 2.200 funcionários. Quanto 

ao faturamento, as empresas apresentam diferentes volumes de vendas. Entre as empresas 

consideradas eficientes nesta geração, a Gerdau Açominas apresenta o maior faturamento ( R$ 

13 bilhões), seguido pela Ferramentas Gerais (R$ 630 milhões), e por último a Romi (R$ 540 

milhões).   

Verifica-se dependência no capital próprio no caso das empresas Ferramentas Gerais e 

Romi, com 68% e 70% respectivamente. No entanto, o custo do capital próprio na primeira 

empresa é mais elevado em comparação com a segunda, representando 7,73%, assim como o 

custo do capital em 4,98%. Quanto ao lucro operacional na empresa Ferramentas Gerais 

representa 0,69, e na Romi representa 1,65 do CMPC.   

A empresa Gerdau Açominas não concentra dependência nem no capital próprio, nem 

de terceiros. Na análise da relação capital de terceiros e custo do capital de terceiros, percebe-



 137 
 

se um percentual baixo, se comparado às demais empresas, 7,47%. Pode-se inferir que o custo 

das dívidas é menor pela forma de contrair os empréstimos, principalmente pelos empréstimos 

em bancos internacionais, a taxas de juros mais baixas que as do mercado nacional. O CMPC, 

também apresentou o menor percentual 11,34%. O lucro operacional supera o custo de capital 

em 3,07.  

Ressalta-se que o estudo buscou evidenciar a relação entre a estrutura de capital e o 

lucro operacional. A amostra analisada apresentou indícios que as empresas consideradas 

mais eficientes, segundo modelo DEA, apresentam uma estrutura de capital eqüitativa na 

composição entre capital de terceiros e capital próprio.  

Para as empresas em análise e nas gerações observadas, a eficiência na terceira 

geração foi a que apresentou melhores evidências, pelas seguintes razões: a) apresentou a 

melhor relação entre faturamento e lucro operacional; b) menor custo de capital; c) correlação 

moderada a forte entre as variáveis estrutura de capital e CMPC; e d) melhor relação entre o 

lucro operacional e CMPC.  

 

 
 



5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

Neste capítulo, evidenciam-se as conclusões sobre a pesquisa realizada. Além disso, 

faz-se algumas recomendações para a realização de estudos futuros sobre o tema investigado.  

 

5.1 CONCLUSÕES 

 
 

O presente estudo objetivou analisar a eficiência, relacionando por meio da técnica 

Análise Envoltória de Dados, a estrutura de capital e o lucro operacional das empresas 

familiares que integram a lista das 500 maiores empresas do Brasil, conforme divulgação na 

Revista Exame – Melhores e Maiores de 2005, ano base 2004. 

Neste sentido, realizou-se uma pesquisa descritiva, do tipo levantamento, com 

abordagem quantitativa. Da população alvo foi extraída uma amostra não probabilística e 

intencional de 59 empresas. Os dados foram coletados por meio de análise documental, com 

base nas demonstrações contábeis de 2004. 

Em relação ao primeiro objetivo específico, identificar as empresas familiares que 

integram a lista das 500 maiores empresas do Brasil, conforme divulgação na Revista Exame 

– Melhores e Maiores de 2005, ano base de 2004, este foi contemplado no capítulo 4, seção 

4.1. Identificou-se o ano de fundação das empresas, sendo que 44% iniciaram seus 

empreendimentos nas décadas de 40 a 60. A configuração societária de maior ocorrência é de 

sociedades anônimas de capital fechado. O segmento predominante de atuação é de 25% no 

comércio varejista. A localização da maioria das empresas é no Estado de São Paulo, 

correspondendo a 38,9%. O faturamento das empresas está concentrado na sua maioria entre 

R$ 370 milhões a R$ 2 bilhões de reais. Quanto ao número de empregados, observou-se que 

74,5% têm um quadro funcional de 1.001 a 10.000 empregados.  
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O segundo objetivo específico, verificar qual a geração familiar que administra estas 

empresas, foi contemplado no capítulo 4, seção 4.2. Constatou-se predominância na primeira 

geração; na seqüência, a segunda geração e, por último, a terceira e quarta geração. O estudo 

considerou as três primeiras gerações, agrupando as empresas que estão na quarta geração 

com a terceira geração, devido ao pequeno número de empresas constatadas nesta geração.        

No que concerne ao terceiro objetivo específico, verificar a estrutura de capital destas 

empresas familiares em dezembro de 2004, foi abordado no capítulo 4, seção 4.3. A análise 

recaiu sobre as empresas organizadas como sociedades anônimas e nas gerações que 

administram as empresas familiares. Constatou-se predominância nas sociedades anônimas de 

maior utilização de capital próprio do que capital de terceiros. Com relação à estrutura de 

capital nas gerações que administram a empresa, observou-se que as empresas que estão na 

primeira geração utilizam mais capital próprio (52,09%) do que capital de terceiros (47,91%), 

enquanto que as empresas da segunda geração utilizam em média mais capital de terceiros 

(53,09%) do que capital próprio (46,91%). Com relação à terceira geração, a empresas 

utilizam mais capital próprio (58,06%) do que de capital de terceiros (41,94%), representando 

uma variação de 16,12%.  

Verificar como se apresenta o lucro operacional destas empresas familiares na 

demonstração de resultado do exercício do ano de 2004, que consistiu no quarto objetivo 

específico, este foi atendido no capítulo 4, na seção 4.4. Os resultados indicaram que o lucro 

operacional médio nas empresas de capital fechado corresponde à aproximadamente R$ 250 

milhões e nas empresas de capital aberto corresponde à aproximadamente  R$ 284 milhões, 

representando uma variação superior nestas a 12%. A lucratividade nas empresas de capital 

aberto também mostrou ser superior às empresas de capital fechado. Com relação às gerações 

das empresas familiares, o lucro operacional e a lucratividade na terceira geração são 
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superiores às demais. Constatou-se também que a primeira geração apresenta menor lucro e 

menor lucratividade.  

Em se tratando do quinto objetivo específico, investigar se existe correlação entre a 

estrutura de capital e o CMPC de 2004, nestas empresas familiares, este foi contemplado no 

capítulo 4, seção 4.5. As variáveis analisadas foram Capital de Terceiros e Capital Próprio 

(variáveis dependentes) e CMPC (variável independente). Constatou-se que a terceira geração 

apresenta o melhor coeficiente de correlação (0,5613), seguido pela segunda geração (0,4952) 

e, por último, a primeira geração (0,1996).  

Referente ao último objetivo específico, analisar a eficiência destas empresas 

familiares, agrupadas por geração, calculada por meio da Análise Envoltória de Dados, este 

foi contemplado no capítulo 4, seção 4.6. Sobre a eficiência das empresas, calculada por meio 

da Análise Envoltória de Dados, verificou-se primeiramente a eficiência comparando todas as 

empresas e, na seqüência, por geração. As variáveis analisadas foram CMPC (input) e Lucro 

Operacional (output). Com relação a todas as empresas, os resultados apontaram três 

empresas: Agripec, Yoki e Gerdau. Nas gerações as empresas consideradas eficientes foram: 

a) primeira geração - Farmácia Pague Menos, Agripec e Nortox; b) segunda geração - Sadia, 

Weg e Yoki; e c) terceira geração - Gerdau Açominas, Ferramentas Gerais e Romi.  

Nesta etapa do trabalho é possível fazer algumas reflexões em relação aos 

pressupostos da pesquisa apresentados na seção 1.4 do trabalho. O primeiro pressuposto, que 

as empresas que possuem estrutura de capital com mais capital próprio obtêm mais lucros, foi 

confirmado em parte. A pesquisa evidencia que 9 empresas foram consideradas eficientes, 

sendo 3 empresas  em cada geração das empresas analisadas. Observou-se que, na primeira e 

na segunda geração, uma empresa em cada geração utiliza mais capital próprio do que capital 

de terceiros.  Na terceira geração, duas empresas utilizam mais capital próprio do que de 
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terceiros. O  pressuposto foi confirmado em parte, pois 4 empresas que apontaram eficiência 

apresentam predominância na utilização de capital próprio.   

O segundo pressuposto, que as empresas que utilizam mais capital de terceiros são 

menos eficientes, relacionando a estrutura de capital e o lucro operacional, não foi 

confirmado. Constatou-se que, na primeira e na segunda geração, duas empresas em cada 

geração utilizam mais capital de terceiros do que próprio.  Na terceira geração, uma empresa 

apontou utilizar mais capital próprio do que de capital de terceiros. O pressuposto não foi 

confirmado, visto que 5 empresas indicaram eficiência utilizando mais capital de terceiros do 

que capital próprio.   

Cada empresa possui uma estrutura que julga ser a mais adequada com o objetivo de 

produzir os melhores resultados. No entanto, as diversas composições de financiamentos 

(capital próprio e capital de terceiros) geram aumento ou diminuição nos lucros, 

conseqüentemente gerando mais ou menos eficiência.  

Conclui-se, portanto, para as empresas analisadas e gerações estudadas, que a terceira 

geração foi a que apresentou melhores evidências de eficiência, pelas seguintes razões: a) 

apresentou a melhor relação entre faturamento e lucro operacional; b) menor custo de capital; 

c) correlação moderada a  forte entre as variáveis estrutura de capital e CMPC; e d) melhor 

relação entre o lucro operacional e CMPC.  

 

5.2 RECOMENDAÇÕES  

 

Os objetivos do estudo, assim como as variáveis investigadas que indicam a eficiência 

das empresas familiares, implicam na recomendação de que se busquem novas pesquisas 

voltadas ao tema.  
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Destaca-se que o tema abordado neste estudo, análise de empresas familiares, não está 

suficientemente explorado, e sugerem-se novas pesquisas com outras gerações e aplicação de 

outras variáveis e métodos estatísticos.  

Recomenda-se também, que a investigação deste tema seja ampliada, particularmente 

em termos de tamanho da amostra, em nível nacional e mundial. 

O acompanhamento das empresas pesquisadas por vários anos consecutivos, 

utilizando-se outros métodos estatísticos e de regressão, permitirá verificar níveis de relação 

ou interdependência entre variáveis, de forma a evidenciar novos resultados.  
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APÊNDICE  A – TIPO DE ORGANIZAÇÃO  
 
Nº ORDEM DENOMINAÇÃO REVISTA 

EXAME  
TIPO DE ORGANIZAÇÃO  

1 Gerdau Açominas S.A. Capital  Fechado 
2 Casas Bahia  Sociedade Limitada 
3 Sadia S.A. Capital Aberto 
4 Friboi Sociedade Limitada 
5 Construtora Odebrecht S.A. Capital fechado 
6 Klabin S.A. Capital Aberto 
7 VCP S.A. Capital Aberto 
8 Armazém Martins S.A.  Capital Fechado 
9 Panarello Sociedade Limitada 
10 Cimento Rio Branco   S.A. Capital fechado 
11 WEG S.A. Capital Aberto 
12 Avipal  S.A. Capital Aberto 
13 Caramuru Alimentos  Sociedade Limitada 
14 Grendene S.A. Capital Aberto 
15 Tigre S.A. Capital Aberto 
16 DPashoal Sociedade Limitada 
17 Lojas Colombo S.A.  Capital Fechado 
18 Marfrig Sociedade Limitada 
19 Zaffari S.A. Capital Fechado 
20 Magazine Luiza S.A. Capital Fechado 
21 Sotreq S.A. Capital Fechado 
22 J. Macedo S.A. Capital Fechado 
23 Camargo Corrêa S.A. Capital fechado 
24 Videolar  S.A. Capital Fechado 
25 Arcom S.A S.A. Capital Aberto 
26 Construtora Queiroz Galvão  S.A. Capital Fechado 
27 Jamyr Vasconcellos S.A. Capital Fechado 
28 Bretas Supermercados  Sociedade Limitada 
29 VCP Exportadora  Sociedade Limitada 
30 Lojas Cem  S.A. Capital Fechado 
31 Maxion Automotivos  Sociedade Limitada 
32 Cauê S.A. Capital Aberto 
33 Santher S.A. Capital Aberto 
34 Granol S.A. Capital Fechado 
35 Vipal S.A. Capital Fechado 
36 WEG Exportadora S.A. Capital fechado 
37 Super Muffato Sociedade Limitada 
38 Supermercado Condor  Sociedade Limitada 
39 Sonda Sociedade Limitada 
40 Josapar S.A. Capital aberto 
41 Panvel Farmácias S.A. Capital aberto 
42 Renner Sayerlack S.A. Capital Fechado 
43 Ferramentas Gerais S.A. Capital Fechado 
44 Mangels  Sociedade Limitada 
45 Farmácia Pague Menos  S.A. Capital Fechado 
46 Cimento Itaú  S.A. Capital fechado 
47 Agripec S.A. Capital Fechado 
48 Azaléia S.A Capital Aberto 
49 Braspelco Sociedade Limitada 
50 SBT S.A. Capital Fechado 
51 Eurofarma  Sociedade Limitada 



 153 
 

52 Droga Raia Sociedade Limitada 
53 Providência  S.A. Capital Fechado 
54 Nortox  S.A. Capital Fechado 
55 Romi S.A. Capital Aberto 
56 Grupo Julio Simões  Sociedade Limitada 
57 Yoki S.A. Capital Fechado 
58 Nova América  S.A. Capital Fechado 
59 Comercial Carvalho Sociedade Limitada 

Fonte: dados da pesquisa.  
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APÊNDICE B  - SEGMENTO/ FATURAMENTO/LOCALIZAÇÃO  
 
Nº 
ORDEM 

CLA DENOMINAÇÃO 
REVISTA EXAME  

SEGMENTO EST Faturamento  

1 12 Gerdau Açominas Siderurgia e Met. MG 12.964.674 
2 25 Casas Bahia  Comércio Varejista SP 9.408.786 
3 34 Sadia Alim.Bebidas e Fumo SC 6.859.660 
4 67 Friboi Alim. Bebida e Fumo SP 3.740.050 
5 74 Construtora Odebrecht Construção RJ 3.296.098 
6 75 Klabin Papel e Celulose SP 3.158.557 
7 91 VCP Papel e Celulose SP 2.687.271 
8 106 Armazém Martins Atacado e Com.Ext. MG 2.423.368 
9 116 Panarello Atacado e Com.Ext GO 2.281.112 
10 117 Cimento Rio Branco   Material de Const. SP 2.257.118 
11 120 WEG Mecânica SC 2.252.537 
12 139 Avipal  Alimentos Beb. e Fum. RS 1.949.933 
13 155 Caramuru Alimentos  Alim.Beb. e Fumo GO 1.768.382 
14 188 Grendene Confecções e Têxteis CE 1.499.180 
15 189 Tigre Material de Const. SC 1.426.926 
16 199 DPashoal Comércio Varejista SP 1.510.884 
17 211 Lojas Colombo Comércio Varejista RS 1.380.574 
18 213 Marfrig Alimentos Beb. e Fum. SP 1.425.147 
19 231 Zaffari Comércio Varejista RS 1.275.437 
20 233 Magazine Luiza Comércio Varejista SP 1.270.986 
21 246 Sotreq Comércio Varejista SP 1.194.689 
22 248 J. Macedo Alimentos Beb. e Fum. CE 1.160.991 
23 250 Camargo Corrêa Construção SP 1.150.906 
24 251 Videolar  Plásticos e Bor. AM 1.150.373 
25 269 Arcom S.A Atacado e Com. Ext MG 1.055.624 
26 274 Construtora Queiroz Galvão  Construção RJ 1.052.220 
27 290 Jamyr Vasconcellos Atacado e Com.Ext. RJ 1.060.248 
28 298 Bretas Supermercados  Comércio Varejista MG 993.551 
29 301 VCP Exportadora  Atacado e Com. Ext. SP 959.000 
30 303 Lojas Cem  Comércio Varejista SP 948.610 
31 321 Maxion Automotivos  Automotivo SP 951.337 
32 325 Cauê Material de Const. SP 897.723 
33 358 Santher Papel e Celulose SP 794.845 
34 360 Granol Alimentos Beb.E Fum. SP 787.655 
35 368 Vipal Plásticos e Bor. RS 780.594 
36 374 WEG Exportadora Atacado Com. Ext. SC 769.780 
37 376 Super Muffato Comércio Varejista PR 804.549 
38 407 Supermercado Condor  Comércio Varejista PR 730.756 
39 417 Sonda Comércio Varejista SP 701.558 
40 419 Josapar Alimentos Beb. E Fum. RS 648.253 
41 427 Panvel Farmácias Atacado e Com. Ext. RS 644.239 
42 428 Renner Sayerlack Química e Petroquím. RS 636.401 
43 429 Ferramentas Gerais Comércio Varejista RS 638.379 
44 434 Mangels  Siderurgia e Met. SP 632.202 
45 442 Farmácia Pague Menos  Comércio Varejista CE 605.230 
46 443 Cimento Itaú  Material de Const. MG 598.342 
47 445 Agripec Química Petroquím. CE 606.755 
48 446 Azaléia Confecções Têxteis RS 568.472 
49 449 Braspelco Diversos MG 596.928 
50 451 SBT Comunicações SP 540.191 
51 471 Eurofarma  Farm. Higiene E Cosm. SP 593.258 
52 481 Droga Raia Comércio Varejista SP 586.092 
53 485 Providência  Plásticos e Borrracha PR 437.899 
54 488 Nortox  Química e Petroquímica PR 547.204 
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55 492 Romi Mecânica SP 542.140 
56 494 Grupo Julio Simões  Serviços de Transporte SP 558.220 
57 497 Yoki Alimentos Beb. E Fum. PR 525.688 
58 498 Nova América  Alimentos Beb. E Fum. PR 374.417 
59 499 Comercial Carvalho Comércio Varejista PI 549.726 

Fonte: dados da pesquisa. 
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APÊNDICE  C – NÚMERO DE EMPREGADOS 
 
Nº ORDEM DENOMINAÇÃO REVISTA 

EXAME  
Nº de funcionários 

1 Gerdau Açominas 16.067 
2 Casas Bahia  33.488 
3 Sadia 40.637 
4 Friboi 16.366 
5 Construtora Odebrecht 22.000 
6 Klabin 7.445 
7 VCP 2.927 
8 Armazém Martins 3.886 
9 Panarello 2.454 

10 Cimento Rio Branco   6.880 
11 WEG 11.919 
12 Avipal  8.819 
13 Caramuru Alimentos  1.864 
14 Grendene 23.204 
15 Tigre 2.592 
16 DPashoal 3.823 
17 Lojas Colombo 8.130 
18 Marfrig 5.380 
19 Zaffari 8.088 
20 Magazine Luiza 5.830 
21 Sotreq 2.194 
22 J. Macedo 2.766 
23 Camargo Corrêa 9.145 
24 Videolar  2.716 
25 Arcom S.A 1.450 
26 Construtora Queiroz Galvão  7.450 
27 Jamyr Vasconcellos 6.222 
28 Bretas Supermercados  6.215 
29 VCP Exportadora  41 
30 Lojas Cem  4.579 
31 Maxion Automotivos  4.239 
32 Cauê 676 
33 Santher 1.258 
34 Granol 907 
35 Vipal 2.029 
36 WEG Exportadora 176 
37 Super Muffato 3.884 
38 Supermercado Condor  4.027 
39 Sonda 3.109 
40 Josapar 1.050 
41 Panvel Farmácias 2.510 
42 Renner Sayerlack 1.117 
43 Ferramentas Gerais 1.894 
44 Mangels  1.769 
45 Farmácia Pague Menos  5.812 
46 Cimento Itaú  6.880 
47 Agripec 330 
48 Azaléia 17.612 
49 Braspelco 4.904 
50 SBT 1.015 
51 Eurofarma  1.901 
52 Droga Raia 2.471 
53 Providência  872 
54 Nortox  416 
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55 Romi 2.234 
56 Grupo Julio Simões  5.353 
57 Yoki 3.323 
58 Nova América  1.298 
59 Comercial Carvalho 3.279 
Fonte: dados da pesquisa 
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APÊNDICE D – ESTRUTURA DE CAPITAL DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS  
 
Sociedades 
Anônimas  
 
capital fechado  

Capital 
Próprio  

% 

Capital 
Terceiros 

% 

Custo 
Capital 
Próprio 

Custo 
Capital 

Terceiro 

Alíquota 
Imposto 
Renda 

WACC- 
custo 

Médio 
Agripec 43,13% 56,87% 24,74% 20,11% 34,00% 14,59% 
Arcom S.A. 53,45% 46,55% 29,15% 15,06% 34,00% 14,91% 
Armazém Martins  20,65% 79,35% 23,23% 21,73% 34,00% 14,55% 
Camargo Correa 81,92% 18,08% 27,13% 23,43% 34,00% 17,46% 
Cimento Rio Branco  88,00% 12,00% 30,41% 27,89% 34,00% 19,87% 
Constr. Odebrecht 53,08% 46,92% 27,13% 8,10% 34,00% 12,01% 
C. Queiroz Galvão  87,59% 12,41% 27,13% 23,76% 34,00% 17,63% 
Farm. Pague Menos 18,74% 81,26% 29,15% 11,78% 34,00% 9,92% 
Ferramentas Gerais 68,68% 31,32% 29,15% 27,57% 34,00% 18,91% 
Gerdau Açominas 49,70% 50,30% 27,01% 7,47% 34,00% 11,34% 
Granol  58,23% 41,77% 22,09% 11,66% 34,00% 11,70% 
Jamyr Vasconcellos 51,09% 48,91% 21,46% 23,95% 34,00% 14,97% 
Lojas Cem 75,20% 24,80% 29,16% 31,08% 34,00% 19,56% 
Lojas Colombo 24,29% 75,71% 29,15% 19,46% 34,00% 14,40% 
Magazine Luiza 14,42% 85,58% 29,15% 22,58% 34,00% 15,53% 
Nortox  81,89% 18,11% 24,74% 15,06% 34,00% 15,17% 
Nova America  61,79% 38,21% 22,09% 16,83% 34,00% 13,25% 
Providencia  84,72% 15,28% 26,25% 0,00% 34,00% 14,68% 
Renner Sayerlack 26,56% 73,44% 24,74% 29,25% 34,00% 18,51% 
Sbt 23,29% 76,71% 30,66% 30,77% 34,00% 20,29% 
Sotreq  35,51% 64,49% 29,15% 23,14% 34,00% 16,68% 
Tigre 32,96% 67,04% 27,13% 21,68% 34,00% 15,49% 
Videolar 56,23% 43,77% 26,25% 13,42% 34,00% 13,42% 
Vipal 47,30% 52,70% 26,25% 14,92% 34,00% 13,38% 
Weg Exportadora 23,21% 76,79% 28,77% 13,29% 34,00% 11,14% 
Yoki 39,72% 60,28% 22,09% 21,46% 34,00% 14,33% 
Zaffari  68,13% 31,87% 29,15% 31,17% 34,00% 19,66% 
Média  50,72% 49,28% 26,76% 19,50% 34,00% 15,31% 
Mediana  51,09% 48,91% 27,13% 21,46% 34,00% 14,91% 
Moda     29,15% 15,06% 34,00%   
Desvio padrão  22,83% 22,83% 2,71% 7,79% 0,00% 2,85% 
       
       
Sociedades Anônimas 
capital aberto  

Capital 
Próprio  % 

Capital 
Terceiros 

% 

Custo 
Capital 
Próprio 

Custo 
Capital 

Terceiro 

Alíquota 
Imposto 

Renda 

WACC- 
custo Médio 

Azaleia  62,86% 37,14% 27,26% 15,45% 34,00% 15,10% 
Cim Caue 59,12% 40,88% 30,41% 10,34% 34,00% 14,66% 
Cimento Itaú 85,90% 14,10% 30,41% 20,62% 34,00% 19,16% 
Grendene 70,33% 29,67% 27,26% 21,32% 34,00% 16,83% 
Josapar  32,32% 67,68% 22,09% 22,08% 34,00% 14,57% 
Klabin 48,50% 51,50% 24,36% 16,05% 34,00% 13,25% 
Panvel Farmácias 55,63% 44,37% 22,09% 31,08% 34,00% 17,21% 
Romi  70,63% 29,37% 21,42% 9,87% 34,00% 11,90% 
Sadia 35,12% 64,88% 25,62% 12,55% 34,00% 11,31% 
Santher 9,65% 90,35% 25,37% 27,84% 34,00% 18,22% 
Vcp 74,10% 25,90% 20,33% 11,67% 34,00% 11,94% 
Weg 55,42% 44,58% 32,68% 14,72% 34,00% 16,28% 
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Média  54,97% 45,04% 25,78% 17,80% 34,00% 15,04% 
Mediana  57,38% 42,63% 25,50% 15,75% 34,00% 14,88% 
Moda    27,26%  34,00%  
Desvio padrão  20,18% 20,18% 4,03% 8,39% 0,00% 2,94% 

Fonte: dados da pesquisa.  
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APÊNDICE E – LUCRO OPERACIONAL, FATURAMENTO E LUCRATIVIDADE DAS 

SOCIEDADES ANÔNIMAS 

EMPRESA  LUCRO 
OPERACIONAL  

FATURAMENTO Lucratividade 
% 

S. A. 
Capital  

Gerdau Açominas 3.347.644 12.964.674 25,82 Fechado 
Construtora Odebrecht 403.216 3.296.098 12,23 Fechado 
Armazém Martins 70.980 2.423.368 2,93 Fechado 
Cimento Rio Branco   1.234.935 2.257.118 54,71 Fechado 
Tigre 105.315 1.426.296 7,38 Fechado 
Lojas Colombo 21.355 1.380.574 1,55 Fechado 
Zaffari 114.503 1.275.437 8,98 Fechado 
Magazine Luiza 25.690 1.270.986 2,02 Fechado 
Sotreq 27.091 1.194.689 2,27 Fechado 
Camargo Corrêa 248.864 1.150.906 21,62 Fechado 
Videolar  145.668 1.150.373 12,66 Fechado 
Arcom S.A 69.487 1.055.624 6,58 Fechado 
Construtora Queiroz Galvão  110.286 1.052.220 10,48 Fechado 
Jamyr Vasconcellos 36.881 1.060.248 3,48 Fechado 
Lojas Cem  59.913 948.610 6,32 Fechado 
Granol 16.131 787.655 2,05 Fechado 
Vipal 54.275 780.594 6,95 Fechado 
WEG Exportadora 23.479 769.780 3,05 Fechado 
Renner Sayerlack 13.526 636.401 2,13 Fechado 
Ferramentas Gerais 26.204 638.379 4,10 Fechado 
Farmácia Pague Menos  795 605.230 0,13 Fechado 
Agripec 236.907 606.755 39,04 Fechado 
SBT 14.562 540.191 2,70 Fechado 
Providência  141.938 437.899 32,41 Fechado 
Nortox  167.127 547.204 30,54 Fechado 
Yoki 7.961 525.688 1,51 Fechado 
Nova América  31.560 374.417 8,43 Fechado 

     
Sadia 523.858 6.859.660 7,64 Aberto 
Klabin 559.513 3.158.557 17,71 Aberto 
VCP 852.444 2.687.271 31,72 Aberto 
WEG 406.304 2.252.537 18,04 Aberto 
Grendene 104.277 1.499.180 6,96 Aberto 
Camargo Correa –Cim.,Cauê  309.493 897.723 34,48 Aberto 
Santher 4.169 794.845 0,52 Aberto 
Josapar 32.058 648.253 4,95 Aberto  
Panvel Farmácias 17.032 644.239 2,64 Aberto 
Cimento Itaú  477.042 598.342 79,73 Aberto 
Azaléia 34.244 568.472 6,02 Aberto 
Romi 87.859 542.140 16,21 Aberto 

Fonte : dados da pesquisa  
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APÊNDICE F – BETA DAS EMPRESAS PESQUISADAS  

Empresa Capital Aberto Beta  Estimado 
ON/PN 

Empresa Capital Fechado Beta Estimado 
(NYSE) 

Azaléia 0,88 Estimado Agripec 0,68 
Cimento Cauê  1,13 Estimado Arcom S.A 1,03 
Cimento Itaú  1,13 Estimado Armazém Martins 0,56 
Grendene 0,88 Estimado Camargo Corrêa 0,87 
Josapar 0,47 Estimado Cimento Rio Branco   1,13 
Klabin 0,65 ON Construtora Odebrecht 0,87 
Panvel Farmácias 0,47 ON Construtora Queiroz Galvão  0,87 
Romi 0,42 ON Farmácia Pague Menos  1,03 
Sadia 0,75 PN Ferramentas Gerais 1,03 
Santher 0,73 Estimado Gerdau Açominas 0,86 
VCP 0,33 PN Granol 0,47 
WEG 1,31 ON Jamyr Vasconcellos 0,42 
   Lojas Cem  1,03 
   Lojas Colombo 1,03 
   Magazine Luiza 1,03 
   Nortox  0,68 
   Nova América  0,47 
   Providência  0,80 
   Renner Sayerlack 0,68 
   SBT 1,15 
   Sotreq 1,03 
   Tigre 0,87 
   Videolar  0,80 
   Vipal 0,80 
   WEG Exportadora 1,00 
   Yoki 0,47 
   Zaffari 1,03 

Fonte: Economatica.  
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APÊNDICE G – CAPITAL DE TERCEIROS POR GERAÇÃO 
PRIMEIRA GERAÇÃO  Capital terceiros %  
ARMAZEM MARTINS  21,73 proporcional  
GRENDENE 21,32 identificado 
LOJAS COLOMBO 19,46 identificado 
VIDEOLAR 13,42 identificado 
ARCOM S.A. 15,06 proporcional  
JAMYR VASCONCELLOS 23,95 identificado 
CONST. QUEIROZ GALVÃO  23,76 proporcional  
LOJAS CEM 31,08 proporcional  
GRANOL  11,66 identificado 
VIPAL 14,92 identificado 
RENNER SAYERLACK 29,25 identificado 
FARMÁCIA PAGUE MENOS 11,78 identificado 
AGRIPEC 20,11 proporcional  
AZALEIA  15,45 identificado 
SBT 30,77 proporcional  
NORTOX  15,06 proporcional  
Média  19,92  
Mediana  19,79  
Desvio padrão  6,30  
    
SEGUNDA GERAÇÃO    
EMPRESA Capital terceiros % 
SADIA 12,55 identificado 

WEG 14,72 identificado 

TIGRE 21,68 proporcional  

ZAFFARI  31,20 proporcional  

MAGAZINE LUIZA 22,58 proporcional  

SOTREQ  23,14 identificado 

CAMARGO CORREA 23,43 identificado 

CAMARGO CORREA -CIM CAUE 10,34 identificado 

WEG EXPORTADORA 13,29 identificado 

PANVEL FARMÁCIAS 31,08 proporcional  

YOKI 21,46 identificado 

NOVA AMERICA  16,83 proporcional  

Média  20,19  

Mediana  21,57  

Desvio Padrão  6,54  

    

TERCEIRA GERAÇÃO      Capital terceiros % 
GERDAU 7,47 identificado 
CONSTRUTORA ODEBRECHT 8,10 identificado 
KLABIN 16,05 identificado 
VCP 11,67 identificado 
CIMENTO RIO BRANCO  20,41 identificado 
SANTHER 17,93 identificado 
JOSAPAR 22,08 proporcional 
FERRAMENTAS GERAIS 17,73 identificado 
CIMENTO ITAU 20,62 proporcional 
ROMI  9,87 identificado 
Média  15,19  
Mediana 16,89  
Desvio-padrão  5,19  
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APÊNDICE H – CAPITAL PRÓPRIO POR GERAÇÃO 

  PRIMEIRA GERAÇÃO   
CLASSIF EMPRESA Capital próprio % 

106 ARMAZEM MARTINS  23,23 
188 GRENDENE 27,26 
211 LOJAS COLOMBO 29,15 
251 VIDEOLAR 26,25 
269 ARCOM S.A. 29,15 
290 JAMYR VASCONCELLOS 21,46 
274 CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO  27,13 
301 LOJAS CEM 29,15 
360 GRANOL  22,09 
368 VIPAL 26,25 
428 RENNER SAYERLACK 24,74 
442 FARMÁCIA PAGUE MENOS 29,15 
445 AGRIPEC 24,74 
446 AZALEIA  27,26 
451 SBT 30,66 
485 PROVIDENCIA  26,25 
488 NORTOX  24,74 

 Média  26,39 
 Mediana  26,25 
 moda 29,15 
 Desvio padrão  2,56 
   
 SEGUNDA GERAÇÃO   
CLASSIF EMPRESA Capital próprio % 

34 SADIA 25,62 
125 WEG 32,68 
189 TIGRE 27,13 
231 ZAFFARI  29,15 
233 MAGAZINE LUIZA 29,15 
246 SOTREQ  29,15 
250 CAMARGO CORREA 27,13 
325 CAMARGO CORREA -CIM CAUE 30,41 
374 WEG EXPORTADORA 28,77 
427 PANVEL FARMÁCIAS 22,09 
497 YOKI 22,09 
498 NOVA AMERICA  22,09 

 Média  27,12 
 Mediana  27,95 
 moda 29,15 
 Desvio Padrão  3,35 
   
 EMPRESA Capital próprio % 

12 GERDAU 27,01 
74 CONSTRUTORA ODEBRECHT 27,13 
75 KLABIN 24,36 
91 VCP 20,33 

117 CIMENTO RIO BRANCO  30,41 
358 SANTHER 25,37 
419 JOSAPAR 22,09 
429 FERRAMENTAS GERAIS 29,15 
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443 CIMENTO ITAU 30,41 
492 ROMI  21,42 

 Média  19,82 
 Mediana 26,19 
 moda 30,41 
 Desvio-padrão  3,49 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 165 
 

APÊNDICE I – LUCRO OPERACIONAL – FATURAMENTO E LUCRATIVIDADE POR 

GERAÇÃO 

PRIMEIRA GERAÇÃO     
Empresa   lucro operacional  faturamento  lucratividade 

Armazém Martins 70.980 2.423.368 2,93 

Grendene 104.277 1.499.180 6,96 

Lojas Colombo 21.355 1.380.574 1,55 

Videolar  145.668 1.150.373 12,66 

Arcom S.A 69.487 1.055.624 6,58 

Construtora Queiroz Galvão  110.286 1.052.220 10,48 

Jamyr Vasconcellos 36.881 1.060.248 3,48 

Lojas Cem  59.913 948.610 6,32 

Granol 16.131 787.655 2,05 

Vipal 54.275 780.594 6,95 

Renner Sayerlack 13.526 636.401 2,13 

Farmácia Pague Menos  795 638.379 0,12 

Agripec 236.907 606.755 39,04 

Azaléia 34.244 568.472 6,02 

SBT 14.562 540.191 2,70 

Providência  141.938 437.899 32,41 

Nortox  167.127 547.204 30,54 

Média 76.374 947.867 10,17 
Mediana  59.913 787.655 6,32 
Desvio-padrão  63.868 475.145 11,57 
    
SEGUNDA GERAÇÃO    
Empresa   lucro operacional  faturamento  lucratividade 

Sadia 523.858 6.859.660 7,64 

WEG 406.304 2.252.537 18,04 

Tigre 105.315 1.426.296 7,38 

Zaffari 114.503 1.275.437 8,98 

Magazine Luiza 25.690 1.270.986 2,02 

Sotreq 27.091 1.194.689 2,27 

Camargo Corrêa 248.864 1.150.906 21,62 

Camargo Correa –Cim.,Cauê  309.493 897.723 34,48 

WEG Exportadora 23.479 769.780 3,05 

Panvel Farmácias 17.032 644.239 2,64 

Yoki 7.961 525.688 1,51 

Nova América  31.560 374.417 8,43 

Média 153.429 1.553.530 9,20 
Mediana  68.438 1.172.798 7,51 
Desvio-padrão  168.879 1.668.976 9,63 
    
TERCEIRA GERAÇÃO     
Empresa   lucro operacional  faturamento  lucratividade 

Gerdau Açominas 3.347.644 12.964.674 25,82 

Construtora Odebrecht 403.216 3.296.098 12,23 

Klabin 559.513 3.158.557 17,71 

VCP 852.444 2.687.721 31,72 

Cimento Rio Branco   1.234.935 2.257.118 54,71 

Santher 4.169 794.485 0,52 

Josapar 32.058 648.253 4,95 
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Ferramentas Gerais 26.204 638.379 4,10 

Cimento Itaú  477.042 598.342 79,73 

Romi 87.859 542.140 16,21 

Média 702.508 2.758.577 24,77 
Mediana  440.129 1.525.802 16,96 
Desvio-padrão  961.037 3.567.287 23,78 

Fonte: dados da pesquisa 
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APÊNDICE J – CMPC POR GERAÇÃO 

Geração Empresa Capital 
Próprio  % 

Capital 
Terceiros % 

Custo Capital 
Próprio 

Custo 
Capital 

Terceiro 

Alíquota 
Imposto 
Renda 

WACC- 
custo Médio 

Primeira Arm. Martins  20,65% 79,35% 23,23% 16,17% 34,00% 11,63% 
Primeira Grendene 70,33% 29,67% 27,26% 37,26% 34,00% 19,95% 
Primeira Lojas Colombo 24,29% 75,71% 29,15% 19,46% 34,00% 14,40% 
Primeira Videolar 56,23% 43,77% 26,25% 27,61% 34,00% 17,72% 
Primeira Arcom S.A. 53,45% 46,55% 29,15% 16,17% 34,00% 15,25% 
Primeira Jamyr Vasconc. 51,09% 48,91% 21,46% 20,26% 34,00% 17,01% 
Primeira Queiroz Galvão  87,56% 12,41% 27,13% 16,17% 34,00% 13,71% 
Primeira Lojas Cem 75,20% 24,80% 29,15% 26,46% 34,00% 18,80% 
Primeira Granol  58,23% 41,77% 22,09% 11,06% 34,00% 11,54% 
Primeira Vipal 47,30% 52,70% 26,25% 12,88% 34,00% 12,67% 
Primeira Ren. Sayerlack 26,56% 73,44% 24,74% 32,13% 34,00% 19,91% 
Primeira Pague Menos 18,74% 81,26% 29,15% 16,17% 34,00% 12,28% 
Primeira Agripec 43,13% 56,87% 24,74% 16,17% 34,00% 13,11% 
Primeira Azaleia  62,86% 37,14% 27,26% 15,19% 34,00% 15,03% 
Primeira Sbt 23,29% 76,71% 30,66% 16,17% 34,00% 12,90% 
Primeira Providencia  84,72% 15,28% 26,25% 28,83% 34,00% 17,59% 
Primeira Nortox  81,89% 18,11% 24,74% 35,38% 34,00% 17,60% 

 média  52,09% 47,91% 26,39% 21,38% 34,00% 15,36% 
 mediana 53,45% 46,55% 26,25% 16,17% 34,00% 15,03% 
 moda - - 29,15% 16,17% 34,00% - 
 desvio-padrão 22,63% 22,64% 2,56% 7,93% 0,00% 2,79% 
        

Segunda Sadia 35,12% 64,88% 25,62% 9,06% 34,00% 9,82% 
Segunda Weg 55,42% 44,58% 17,43% 14,72% 34,00% 10,71% 
Segunda Tigre 32,96% 67,04% 27,13% 16,17% 34,00% 13,06% 
Segunda Zaffari  68,13% 31,87% 29,15% 16,17% 34,00% 16,51% 
Segunda Magazine Luiza 14,42% 85,58% 29,15% 16,17% 34,00% 11,91% 
Segunda Sotreq  35,51% 64,49% 29,15% 23,14% 34,00% 16,68% 
Segunda Cam.Correa 81,92% 18,08% 27,13% 23,43% 34,00% 19,71% 
Segunda Cim Caue 59,12% 40,88% 30,41% 10,34% 34,00% 14,66% 
Segunda Weg Export. 23,21% 76,79% 28,77% 21,16% 34,00% 15,13% 
Segunda Panvel Farm. 55,63% 44,37% 22,09% 17,14% 34,00% 12,85% 
Segunda Yoki 39,72% 60,28% 22,09% 21,46% 34,00% 14,33% 
Segunda Nova America  61,79% 38,21% 22,09% 30,13% 34,00% 16,61% 

 média  46,91% 53,09% 25,85% 18,26% 34,00% 14,33% 
 mediana 47,57% 52,43% 27,13% 16,66% 34,00% 14,50% 
 moda   29,15% 16,17% 34,00%  
 desvio-padrão 18,99% 18,99% 3,86% 5,66% 0,00% 2,71% 
        

Terceira Gerdau Aço 49,70% 50,30% 27,01% 7,47% 34,00% 11,34% 
Terceira C. Odebrecht 53,08% 46,92% 27,13% 16,17% 34,00% 14,51% 
Terceira Klabin 48,50% 51,50% 23,10% 16,05% 34,00% 12,85% 
Terceira Vcp 74,10% 25,90% 20,33% 27,30% 34,00% 14,61% 
Terceira C. Rio Branco  88,00% 12,00% 30,41% 26,02% 34,00% 19,72% 
Terceira Santher 9,65% 90,35% 29,37% 26,73% 34,00% 17,81% 
Terceira Josapar  32,32% 67,68% 22,09% 24,95% 34,00% 15,86% 
Terceira Ferram.Gerais 68,68% 31,32% 29,15% 17,73% 34,00% 16,88% 
Terceira Cimento Itaú 85,90% 14,10% 30,41% 9,66% 34,00% 18,14% 
Terceira Romi  70,63% 29,37% 22,30% 9,87% 34,00% 12,31% 

 média  58,06% 41,94% 26,13% 18,20% 34,00% 15,40% 
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 mediana 60,88% 39,12% 27,07% 16,95% 34,00% 15,24% 
 moda   30,41%  34,00%  

 desvio-padrão 23,22% 23,22% 3,63% 7,27% 0,00% 2,61% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
 


