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A ESTRUTURA DE CAPITAL DAS EMPRESAS 
FAMILIARES PORTUGUESAS 
À LUZ DA TEORIA DA AGÊNCIA

Este estudo visa verificar se a teoria da agência explica o 

comportamento financeiro das empresas familiares portugue-

sas. Pretende-se testar o poder explicativo dos determinantes 

crescimento, rendibilidade, reputação, risco e valor de garantia 

dos activos, tendo como base de trabalho os associados fun-

dadores da Associação Portuguesa das Empresas Familiares. A 

evidência empírica encontrada entre a variável endividamento 

total e as variáveis crescimento, rendibilidade, reputação, risco 

e valor de garantia dos activos permite concluir que a teoria 

da agência não proporciona explicações sobre as decisões de 

financiamento das empresas familiares portuguesas estudadas.

A teoria da agência, como teoria 
da estrutura de capital, surge na 
década de 70 aquando da publicação 
do trabalho de Jensen e Meckling 
(1976) “Theory of the Firm: Managerial 
Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure”. Jensen e Meckling, com 
base nas relações de agência que se 
estabelecem no seio de uma empresa, 
estudaram os conflitos de interesses 
existentes entre sócios/accionistas e 
dirigentes e entre estes e os credores, 
bem como os custos associados à sua 
minimização ou eliminação.

O presente trabalho visa essencial-
mente aprofundar a investigação em-
pírica da teoria da agência, testando o 
poder explicativo dos determinantes 
financeiros identificados pela teoria 
na estrutura de capital das empresas 
familiares (EF) portuguesas.

As EF são a forma empresarial pre-
dominante nas economias de merca-
dos actuais. Em Portugal, este tipo de 

INTRODUÇÃO

Na sequência da publicação do 
artigo de Modigliani e Miller (1958) 
“The Cost of Capital, Corporation 
Finance and the Theory of Investment”, 
a problemática da estrutura de capital 
tornou-se um dos temas centrais das 
finanças empresariais e objecto de vá-
rios estudos. Nesse trabalho, Modiglia-
ni e Miller, com base nos pressupostos 
dos mercados de capitais perfeitos, 
defendem a irrelevância da estrutura 
de capital como factor de valorização 
da empresa.

Várias foram as teorias que surgi-
ram posteriormente, nomeadamente, a 
teoria do efeito fiscal, a teoria dos cus-
tos de falência, a teoria da agência e a 
teoria da informação assimétrica, que 
procuram explicar o comportamento 
financeiro das empresas, defenden-
do a existência de uma estrutura de 
capital óptima.

empresa representa cerca de 80% do 
tecido empresarial e é responsável por 
cerca de 60% do Produto Interno Bruto 
(PIB) e 50% do emprego (Felismino, 
2000).

Por outro lado, a literatura sobre 
as EF revela que estas empresas são 
dotadas de características únicas que 
resultam da interacção de três siste-
mas: proprietários, família e empresa. 
Uma das vantagens apontadas a este 
tipo de empresa está relacionada com 
a coincidência de interesses entre 
accionistas e gestores; nas EF onde 
a propriedade e a gestão estão nas 
mãos da família a possibilidade de 
alinhamento de interesses entre pro-
prietários e gestores é mais provável 
do que no caso onde a propriedade 
e a gestão estão separadas, dada a 
interligação entre o sistema família e o 
sistema empresa (Vilaseca, 1995; Daily 
e Dollinger, 1992; Donnelley, 1964).
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REVISÃO DA LITERATURA 

 TEORIA DA AGÊNCIA

A teoria da agência assenta na 
relação de agência que Jensen e Me-
ckling (1976: 308) definem como “…um 
contrato onde uma ou mais pessoas 
(o(s) principal(ais)) contratam outra 
pessoa (o agente) para desempenhar 
determinado serviço em seu nome, 
mediante uma delegação de poderes 
ao agente”.

Esta teoria analisa os potenciais 
conflitos de interesses que possam 
surgir entre alguns intervenientes 
na vida da empresa, como sejam, 
gestores, accionistas e credores. 
Por conseguinte, a minimização do 
risco de ocorrência desses conflitos 
acarreta custos e perdas de riqueza 
para a empresa que se denominam por 
custos de agência.

Jensen e Meckling (1976) identifica-
ram dois tipos de conflito na empresa:

• Conflito entre accionistas e ges-
tores, que surge da separação entre a 
propriedade e a gestão da empresa;

• Conflito entre accionistas/gesto-
res e credores, que deriva do recurso a 
capital alheio por parte da empresa.

Em relação ao primeiro tipo de con-
flito, os custos de agência associados, 
denominados custos de agência do 
capital próprio, são:

• Custos de oportunidade resultan-
tes da discordância de interesses entre 
gestores e accionistas;

• Custos derivados da selecção de 
uma política de investimento subópti-
ma por parte dos gestores;

• Custos de controlo e obrigação.
Na tentativa de minimizar estes 

custos, Jensen e Meckling (1976) 
sugerem duas fontes de financiamento 
alternativas:

• Aumento da participação dos ges-
tores no capital próprio da empresa, 
de modo a proporcionar um melhor ali-
nhamento de interesses entre gestores 
e proprietários;

• Recurso ao endividamento, dado 

que os desembolsos da dívida con-
tribuem para reduzir o nível de fluxos 
de caixa disponível para os gestores 
utilizarem no consumo de benefícios 
não pecuniários.

Contudo, Jensen e Meckling (1976) 
argumentam que o endividamento 
gera também custos de agência de-
correntes dos conflitos de interesses 
que podem surgir entre dirigentes e 
credores, nomeadamente:

• Custo de oportunidade causado 
pelo impacto da dívida nas decisões de 
investimento;

• Custos de controlo e obrigação;
• Custos de insolvência financeira 

(falência ou reorganização).
Jensen e Meckling (1976) defen-

dem a existência de uma estrutura 
óptima de capital, caracterizada por 
uma proporção de capitais próprios 
e alheios que minimiza os custos 
de agência totais. Admitindo que o 
nível de investimento da empresa e o 
financiamento externo total (capitais 
próprios (S0) mais passivo (B)) são 
constantes, o nível óptimo da estrutura 
de capital será dado pela expressão 
E*=S0/(B+S0), onde os custos de agên-
cia totais são mínimos. À medida que o 
rácio S0/(B+S0) aumenta, os custos de 
agência associados ao capital próprio 
externo aumentam, ao passo que 
os custos relacionados com a dívida 
diminuem, sendo no ponto E* atingido 
o ponto óptimo da estrutura de capital 
da empresa onde os custos de agência 
totais são minimizados (Figura 1).
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Fonte: Adaptado de Jensen e Meckling (1976:344)

fig 1: estrutura de capital óptima e custos de agência

Após o trabalho pioneiro de Jensen 
e Meckling (1976), outros autores 
debruçaram-se sobre a temática da 
teoria da agência e da estrutura de 
capital, como, Harris e Raviv (1990), 
Stulz (1990) e Myers (1977).

No Quadro 1 apresentam-se os 
determinantes teóricos previstos pela 
teoria da agência, o tipo de relação es-
perada com o nível de endividamento 
e os modelos que os suportam. 

EMPRESAS FAMILIARES

As EF apresentam-se como uma 
realidade económica e social que não 
pode ser ignorada1, devendo as mes-
mas ser tratadas de modo específico 
dadas as características particulares 
deste tipo de organização empresarial 
(Martins, 1999, citado por Alves, 2004).

Segundo Ussman (2004), as EF, 
em relação às demais empresas, para 
além de estarem expostas às incerte-
zas normais do mundo dos negócios, 
sofrem também, influência directa de 
uma ou mais famílias que têm a elas 
ligadas o seu destino: “as empresas 
familiares têm problemas únicos que 
advêm da interdependência entre a 
família e a empresa […] mas, em simul-
tâneo, gozam de vantagens incalculá-
veis […]” (p.24).

A relação entre a família e a empre-
sa determina, na maior parte das ve-
zes, o rumo a tomar nas decisões mais 
importantes na organização, situação 
que conduz a uma mistura das esferas 
económica e familiar (Ussman, 2004).

Seguidamente, apresenta-se um 
conjunto de características comuns à 
maioria das EF: 

• Forte relação entre a empresa e o 
seu fundador (Ussman, 2004);

• A criação de valores e tradições é 
mais continuada (Ussman, 2004);

• É complicado trabalhar na empre-
sa da família (Ussman, 2004);

• A empresa familiar é uma empre-
sa de conflitos (Ussman, 2004; Gallo, 
1995; Donnelley, 1964);

• Lealdade familiar (Ussman, 2004; 
Miller e Rice, 1988; Donnelley, 1964);
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• A família identifica-se profunda-
mente com a empresa (Ussman, 2004);

• Fechada a capital estranho à famí-
lia (Ussman, 2004; Miller e Rice, 1988; 
Gallo, 1995);

• Operam sobretudo numa pers-
pectiva de longo prazo (Ussman, 2004; 
Rock, 1997; Donnelley, 1964);

• Maior probabilidade de coincidên-
cia de interesses entre proprietários 
e gestores (Vilaseca, 1995; Daily e 
Dollinger, 1992; Donnelley, 1964);

• Maior facilidade de comunicação 
entre sócios (APEF; Rock, 1997);

• Dificuldade em identificar, em 
tempo útil, novos desafios de marke-
ting (Donnelley, 1964);

• Passagem da gestão familiar à 
gestão profissional (Rock, 1997; Miller 
e Rice, 1988).

As EF apresentam características 

que lhes são únicas e que advêm da 
relação entre o sistema família e o 
sistema empresa. Fonte de vantagens 
e fraquezas, as relações familiares e 
empresariais têm de ser bem geridas 
para que a empresa possa ter sucesso 
e a sua continuidade seja assegurada.

INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA

HIPÓTESES DE ESTUDO E 

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

HIPÓTESES DE ESTUDO

As hipóteses de estudo apresenta-
das permitem testar o poder explica-
tivo dos determinantes crescimento, 
rendibilidade, reputação, risco e valor 
de garantia dos activos na estrutura de 
capital das EF portuguesas.

Hipótese 1: O nível de endivida-
mento da empresa está negativamente 
associado com o seu nível de cresci-
mento, ceteris paribus.

Jensen (1986) e Stulz (1990) de-
fendem o recurso ao endividamento 
por parte das empresas que apresen-
tam um lento crescimento, mas que 
pertencem a sectores de actividade 
que geram elevados fluxos de caixa, 
a fim de impedir o investimento em 
projectos subóptimos, minimizando 
desta forma o conflito de interesses 
entre sócios e gestores.

Hipótese 2: O nível de endivida-
mento da empresa está positivamente 
associado com o seu nível de rendibili-
dade, ceteris paribus.

No contexto da teoria da agência, 
Jensen (1986) e Stulz (1990) argu-
mentam que as empresas que geram 
excesso de fluxos de caixa devem 
endividar-se de forma a reduzir o mon-
tante disponível para os gestores des-
penderem em bens não pecuniários. 
Harris e Raviv (1990) alegam também, 
que as empresas mais rentáveis devem 
recorrer à dívida, a fim de minimizar o 
conflito de interesses entre accionistas 
e gestores no que se refere à liquida-
ção da empresa.

Hipótese 3: O nível de endivida-
mento da empresa está positivamente 
associado com o seu nível de reputa-
ção, ceteris paribus.

Diamond (1989) defende que a 
reputação da empresa pode contri-
buir para minimizar o problema de 
substituição do activo. Segundo o 
autor, quanto melhor for o historial 
de cumprimento das obrigações da 
empresa menores serão os custos de 
financiamento, logo a empresa tenderá 
a investir em projectos seguros de 
forma a não colocar em causa a sua 
boa reputação.

Hipótese 4: O nível de endivida-
mento da empresa está positivamente 
associado com o risco dos seus resul-
tados, ceteris paribus.

No quadro teórico da teoria da 
agência, Myers (1977) declara que o 

DETERMINANTES RELAÇÃO ESPERADA COM O 
NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO MODELO

Crescimento / Investimento --
Myers (1977)

Jensen (1986)

Stulz (1990)

Free Cash Flow +
Jensen (1986)

Stulz (1990)

Participação dos gestores 
no capital --

Jensen e Meckling (1976)

Jensen (1986)

Rendibilidade +
Jensen (1986)

Harris e Raviv (1990)

Stulz (1990)

Reputação + Diamond (1989)

Valor de garantia 
dos activos +

Jensen e Meckling (1976)

Myers (1977)

Valor de liquidação 
dos activos + Harris e Raviv (1990)

Variabilidade dos resulta-
dos / Risco + Myers (1977)

Legenda:
+ relação positiva entre o determinante e o nível de endividamento
-- relação negativa entre o determinante e o nível de endividamento

quadro 1: determinantes teóricos da estrutura de capital previstos pela teoria de agência



impacto da dívida com risco no valor 
de mercado da empresa é menor no 
caso de empresas que têm opções de 
investimento sobre activos relativa-
mente arriscados face aos existentes, 
pelo que defende que as empresas 
com maior nível de risco endividam-se 
mais do que aquelas que se revelam 
mais seguras.

Hipótese 5: O nível de endivida-
mento da empresa está positivamente 
associado com o valor de garantia dos 
seus activos, ceteris paribus.

À luz da teoria da agência, Jen-
sen e Meckling (1976) e Myers (1977) 
sugerem que os gestores de empre-
sas endividadas tendem a investir 
em projectos não rentáveis com o 
objectivo de expropriarem riqueza dos 
seus credores, originando conflitos de 
interesses entre gestores e credores. 
Neste sentido, os autores conside-
ram que se a dívida for garantida 
com activos da empresa, o gestor 
fica limitado a aplicar os fundos nos 
projectos previamente definidos, o que 
permitirá reduzir os custos de agência 
do endividamento e, por conseguinte, 
estimulará o recurso a esta fonte de 
financiamento.

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

AMOSTRA E DADOS

O presente trabalho tem como ob-
jecto de estudo as EF portuguesas. Foi 
utilizada a base de dados constituída 
por Correia (2003).

A base de dados foi obtida através 
da aplicação de um questionário aos 
associados fundadores da Associação 
Portuguesa de Empresas Familiares 
(APEF). Das 279 empresas inquiridas 
foi possível constituir uma base de 
dados com 68 EF, correspondendo a 
uma taxa de resposta de 24,4%.

De acordo com o artigo 5º do ca-
pítulo III dos estatutos da Associação 
podem ser associadas,

“as empresas portuguesas, em que 
a maioria, ou uma parte importante 
do seu capital social, seja detida por 

pessoas ligadas por laços familiares, 
ou aquelas em que o seu capital 
social esteja concentrado em poucas 
pessoas, e sempre que alguns desses 
detentores do capital participem nos 
órgãos de controlo e/ou de gestão da 
empresa, e neles exerçam uma influên-
cia decisiva, qualquer que seja o sector 
de actividade económica a que esta 
pertença” (pp. 8-9).

A base de dados possui informação 
de natureza financeira, respeitante a 
indicadores do balanço e da demons-
tração de resultados e não financeira 
que permite identificar e caracterizar 
a empresa, bem como o seu direc-
tor financeiro. Os dados financeiros 
reportam ao triénio 1998-2000 e a 
informação não financeira tem como 
referência temporal o momento de 
preenchimento do questionário (ano 
2000). Após analisada a base de 
dados, esta foi adaptada ao presente 
estudo, eliminando a informação não 
directamente relacionada com os 
objectivos do trabalho.  

Posteriormente, a amostra foi 
submetida à identificação de outliers 
relativos à variável dependente e 
às variáveis independentes, atra-
vés dos resíduos estandardiza-
dos pela verificação da condição 

|ZRE_1| > 1,96 (Pestana e Gageiro, 
1998), tendo a amostra de traba-
lho sido reduzida para 66 EF.

OPERACIONALIZAÇÃO DAS 

VARIÁVEIS

Variável Dependente (Y):
• Endividamento Total (Y): Percen-

tagem do activo total líquido que é 
financiado pelo passivo total.

Variáveis Independentes (X)
• Crescimento (X1): Taxa de cresci-

mento média do activo total líquido.
• Rendibilidade (X2): Peso do resul-

tado líquido relativamente ao activo 
total líquido.

• Reputação (X3): Número de anos 
de vida da empresa.

• Risco (X4): Coeficiente de dis-
persão das vendas e prestação de 
serviços.

• Valor de Garantia dos Activos (X5): 
Peso do imobilizado total líquido relati-
vamente ao activo total líquido.

METODOLOGIA ESTATÍSTICA

Neste estudo é utilizado o modelo 
de regressão linear múltipla (MRLM), 
método dos mínimos quadrados 
(MMQ), para determinar o significado 
das variáveis crescimento, rendibilida-
de, reputação, risco e valor de garantia 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES COEFICIENTES (βi)

ENDIVIDAMENTO
 TOTAL t-ratio1

Constante β0 0,764 16,714

Crescimento β1 0,273 2,036

Rendibilidade β2 -2,839 -6,153

Reputação β3 -0,001 -2,923

Risco β4 0,087 0,694

Valor de Garantia 
dos Activos 

β5 -0,17 -2,156

Coeficiente de Correlação – 0,710
Coeficiente de Determinação – 0,505
Coeficiente de Determinação Ajustado – 0,463
Estatística F2 – 12,219

1 t crítico 0,025; 60 = |2,000| para α = 5%
2 F crítico 0,05; 5; 60 = 4,43 para α = 5%

quadro 2: resultados do MRLM

A ESTRUTURA DE CAPITAL DAS EMPRESAS FAMILIARES PORTUGUESAS À LUZ DA TEORIA DA AGÊNCIA
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dos activos como possíveis determi-
nantes da estrutura de capital das EF 
associadas fundadoras da APEF. 

O modelo de regressão linear 
múltipla utilizado no presente estudo 
especifica-se da seguinte forma:

Yi = β0 + β1 X1i + β2 X2i + β3 X3i + β4 X4i + 
β5 X5i + εi

onde:

i  = 1, 2,…, n observações
β = coeficientes de regressão parciais 
a estimar
εi = variável aleatória residual 
que representa a variância de Y que 
não é explicada pelo conjunto de 
variáveis independentes consideradas 
no modelo

A aplicação do MRLM prevê a veri-
ficação de um conjunto de pressupos-
tos, nomeadamente, homocedastici-
dade, autocorrelação, normalidade e 
multicolinearidade.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 

DOS RESULTADOS

O Quadro 2 apresenta os resultados 
dos testes das hipóteses formuladas 
obtidos no modelo de regressão 
ajustado.

Observando o Quadro, constata-se 
que o modelo de regressão é estatis-
ticamente significativo, dado que o 
valor do teste F é superior ao respec-
tivo valor crítico F(α; k; n-k-1) = F (0,05; 5; 60) = 
12,219, pelo que se rejeita a hipótese 
nula de que nenhuma das variáveis 
explicativas contribui para a explicação 
da variável dependente.

O modelo de regressão, analisando 
o coeficiente de determinação, explica 
50,5% da variabilidade total do rácio de 
endividamento estudado.

A evidência do estudo sugere que 
as EF mais rentáveis estão menos 
endividadas, contrariando o previsto 
na hipótese de estudo formulada. O 
valor do teste t indica que a variável 
rendibilidade é a mais importante na 
explicação do endividamento total. No 
quadro teórico dos custos de agência 

do capital próprio, Jensen (1986) e 
Stulz (1990) defendem o recurso ao 
endividamento por parte das empresas 
que geram excesso de fluxos de caixa 
de forma a diminuir o montante dis-
ponível para os gestores aplicarem no 
gasto de benefícios não pecuniários. 
Todavia, a literatura sobre as EF revela 
que nas empresas onde a propriedade 
e a gestão estão nas mãos da mesma 
família existe um melhor alinhamento 
de interesses entre proprietários e 
gestores, o que lhes permite reduzir 
os custos de agência. A evidência em-
pírica encontrada vai ao encontro dos 
estudos de Coleman e Carsky (1999) e 
Correia (2003). 

No que respeita à variável reputa-
ção, o resultado do modelo permite 
rejeitar a hipótese 3 formulada com 
base nos argumentos de Diamond, 
sugerindo uma relação negativa entre 
a reputação da empresa e o nível de 
endividamento. Com base nas carac-
terísticas das EF, Ussman (2004) refere 
que é o conhecimento que se tem 
da família proprietária e o nome da 
família que está por detrás da empresa 
e tem tradição em honrar os seus 
compromissos que serve de garantia 
nos empréstimos, o que sugere que 
as instituições financeiras dão maior 
importância à reputação familiar do 
que à reputação da empresa aquando 
da negociação de empréstimos com as 
EF. Coleman e Carsky (1999) e Correia 
(2003) também encontraram uma 
relação negativa entre a reputação da 
empresa e o nível de endividamento 
das EF estudadas.

O resultado obtido na variável valor 
de garantia dos activos contradiz a 
hipótese 5 formulada à luz da teoria da 
agência. A evidência do estudo sugere 
que as EF estudadas que possuem um 
menor valor de garantia dos activos 
apresentam um nível de endividamen-
to total maior. Uma possível explicação 
para a relação negativa encontrada 
está relacionada com a reputação 
familiar, isto é, por vezes é o nome da 
família que serve de garantia nos em-

préstimos e o orgulho e identificação 
da família para com a empresa leva a 
primeira a assumir os compromissos 
da segunda, de modo a não pôr em 
causa o bom nome da família.

A relação positiva observada entre 
as variáveis crescimento e nível de 
endividamento total permite refutar 
a hipótese 1 e os argumentos de 
Jensen (1986) e Stulz (1990) de que as 
empresas que apresentam um lento 
crescimento mas que pertencem a 
sectores de actividade que geram 
elevados fluxos de caixa devem recor-
rer ao endividamento, a fim de evitar 
o problema do subinvestimento. O 
resultado encontrado permite levantar 
a hipótese de que as EF analisadas 
estão em crescimento (apresentam um 
crescimento médio de 11,48%) neces-
sitando de fundos financeiros, pelo que 
preferem o recurso ao endividamento 
do que abrir o capital social a mem-
bros não familiares.

Os resultados sugerem que a 
variável risco não afecta o comporta-
mento financeiro das EF investigadas. 
A relação encontrada, apesar de não 
ser estatisticamente significativa, é 
de natureza idêntica à prevista, ou 
seja, era esperado, no contexto da 
teoria da agência, que as empresas 
com maior nível de risco recorressem 
mais à dívida do que aquelas que se 
revelam mais seguras, uma vez que, 
segundo Myers (1977), o impacto da 
dívida com risco no valor de mer-
cado da empresa é menor no caso 
de empresas que têm opções de 
investimento sobre activos relativa-
mente arriscados face aos existentes.

Perante os resultados alcança-
dos, pode-se concluir que a teoria da 
agência não proporciona explicações 
sobre as decisões de financiamento 
das empresas familiares portuguesas 
estudadas.

CONCLUSÃO

A teoria da agência constitui uma 
teoria financeira da estrutura de capi-



tal, tendo sido introduzida no campo 
das finanças por Jensen e Meckling 
(1976). Esta teoria admite que os vários 
agentes económicos que actuam na 
empresa, como proprietários/accionis-
tas, gestores e credores, têm objecti-
vos e interesses distintos que, por sua 
vez, originam conflitos na empresa, 
cuja eliminação acarreta custos de 
agência do capital próprio e da dívida.

Segundo esta teoria a estrutura 
óptima de capital é atingida quando os 
custos de agência totais são minimi-
zados.

O presente estudo procurou ana-
lisar o poder explicativo das variáveis 
crescimento, rendibilidade, reputação, 
risco e valor de garantia dos activos 
identificadas pela teoria da agência no 
comportamento financeiro das EF. Este 
tipo de empresa apresenta caracterís-
ticas únicas que diferem das demais 

empresas, dado que nestas empresas 
existe a sobreposição de três sistemas: 
empresa, família e proprietários.

O trabalho empírico incidiu sobre 
os associados fundadores da APEF e 
a informação necessária ao estudo 
foi recolhida de uma base de dados 
existente. Os resultados obtidos no 
modelo de regressão linear múltipla 
revelam que: a) as EF que registam um 
maior nível de crescimento estão mais 
endividadas; b) as EF mais rentáveis 
recorrem menos ao endividamento; c) 
a reputação da empresa e o nível de 
endividamento total apresentam uma 
relação inversa; d) a variável risco não 
explica o comportamento financeiro 
das empresas estudadas; e) as EF com 
elevado valor de garantia dos activos 
registam um menor rácio de endivida-
mento total.

Confrontando os resultados obtidos 

com as hipóteses de estudo formula-
das, pode-se concluir que a teoria da 
agência não proporciona explicações 
sobre o comportamento financeiro das 
EF investigadas.

1 A título de exemplo, nos EUA, 95% das 

empresas são familiares, as quais geram 

cerca de 50% do PIB e empregam 42% da 

força de trabalho (Gallo, 1995). Em Espanha, 

Gallo (1995), com base numa amostra que 

representava estatisticamente 80% do total 

das empresas espanholas, identificou que 

71% eram familiares. Reidel (1994), citado 

por Flören (1998), verificou que na Alema-

nha as EF correspondem a 80% do total 

das empresas alemãs. Em Portugal, 80% do 

tecido empresarial é composto por EF, que 

são responsáveis por 50% do emprego e 

60% do PIB (Felismino, 2000).
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