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A ESTRUTURA DE PROPRIEDADE COMO 
DETERMINANTE DA ESTRUTURA 
DE CAPITAL – APLICAÇÃO PRÁTICA NAS 
EMPRESAS FAMILIARES PORTUGUESAS

Este estudo visa analisar se a estrutura de propriedade influen-

cia a estrutura de capital das empresas familiares portuguesas 

e se existem diferenças significativas ao nível do seu desem-

penho quando a propriedade e a gestão estão separadas. Com 

base em dados recolhidos através de um questionário aplicado 

às empresas familiares associadas da Associação Portuguesa 

de Empresas Familiares constatou-se que o grau de partici-

pação dos gestores no capital social da empresa parece não 

explicar o comportamento financeiro das empresas estudadas 

e que existem diferenças significativas ao nível da dimensão 

entre as empresas familiares cujo director financeiro é familiar 

e as empresas familiares cujo director financeiro é profissional.

nea, reconhecendo que nela interagem 
vários grupos que têm objectivos e 
interesses distintos. O trabalho de Jen-
sen e Meckling (1976), Theory of the 
Firm: Managerial Behavior, Agency 
Costs and Ownership Structure, foi 
pioneiro nesta área.

Partindo das relações de agência 
que se estabelecem no seio de uma 
empresa, Jensen e Meckling (1976) 
identificaram duas fontes de conflitos: 
conflitos entre proprietários e dirigen-
tes e conflitos entre estes e os credo-
res. Segundo os autores, o primeiro 
tipo de conflito surge aquando da 
separação entre a propriedade e a ges-
tão, cujo risco de eliminação origina 
custos denominados custos de agência 
que podem ser atenuados através do 

INTRODUÇÃO

A temática da estrutura de capital 
tem sido objecto de elevada aten-
ção na literatura financeira desde a 
publicação do artigo de Modigliani e 
Miller em 1958. Várias são as teorias 
financeiras que procuram explicar 
o comportamento financeiro das 
empresas, nomeadamente, o modelo 
de Modigliani e Miller (1958), a teoria 
do efeito fiscal, a teoria dos custos de 
falência, a teoria da agência e a teoria 
da informação assimétrica.

A teoria da agência, aplicada ao 
problema da estrutura de capital, 
surge na década de 70 quando os 
investigadores deixaram de observar a 
empresa como uma unidade homogé-

aumento da participação dos dirigen-
tes no capital próprio da empresa ou 
do recurso ao endividamento.

Um dos objectivos deste trabalho é 
analisar a relação entre a participação 
do gestor no capital da empresa e o 
nível de endividamento no seio das 
empresas familiares (EF) portuguesas.

Na perspectiva da teoria da agên-
cia, nas empresas de propriedade 
familiar e geridas familiarmente existirá 
uma maior possibilidade de alinhamen-
to entre os interesses dos gestores e 
os interesses dos proprietários do que 
no caso das EF geridas por um gestor 
não familiar (gestor profissional) (e.g., 
McConaughy et al., 1996; Vilaseca, 
1995; Daily e Dollinger, 1992; Donneley, 
1964), dado que o sistema família e o 
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sistema empresa estão interligados, o 
que contribuirá para reduzir os even-
tuais custos de agência associados ao 
conflito entre proprietários e gestores. 
Por outro lado, a literatura sobre as 
EF revela que os gestores familiares e 
os gestores profissionais apresentam 
características pessoais diferentes que 
se reflectem na forma de gestão e na 
empresa. 

Neste sentido, constitui outro dos 
objectivos do trabalho averiguar se 
existem diferenças significativas no 
desempenho das EF portuguesas em 
termos de dimensão, crescimento e 
grau de endividamento quando a nível 
do departamento financeiro são geri-
das por um membro da família ou por 
um membro não familiar.

REVISÃO DA LITERATURA

A ESTRUTURA DE PROPRIEDADE 

COMO DETERMINANTE DA 

ESTRUTURA DE CAPITAL

A estrutura de propriedade como 
determinante da estrutura de capital 
das empresas assenta na dispersão do 
capital, com a consequente separação 
entre a propriedade e a gestão da 
empresa. Esta separação, por sua vez, 
propicia o surgimento de conflitos de 
interesses entre alguns dos interve-

nientes que actuam na empresa, como 
sejam, os dirigentes, os accionistas e 
os credores.

O trabalho de Jensen e Meckling 
(1976) foi pioneiro no estudo sobre os 
problemas resultantes da relação de 
agência com a estrutura de capital. 
Definindo relação de agência como 
“… um contrato onde uma ou mais 
pessoas (o(s) principal(ais)) contratam 
outra pessoa (o agente) para desem-
penhar determinado serviço em seu 
nome, mediante uma delegação de 
poderes ao agente”, Jensen e Meckling 
(1976: 308) identificaram dois tipos de 
conflitos: conflitos entre proprietários 
(accionistas) e dirigentes e conflitos 
entre estes e os credores1.

Relativamente ao primeiro tipo de 
conflito, este surge quando a proprie-
dade e a gestão da empresa estão 
separadas. Os gestores assumem a 
responsabilidade por toda a actividade 
da empresa, contudo têm de repartir 
com os accionistas os resultados do 
seu trabalho. Em consequência, os 
gestores podem sentir-se aliciados 
para aproveitar ao máximo os bene-
fícios, financeiros ou não, inerentes à 
sua posição, em detrimento dos objec-
tivos dos accionistas, nomeadamente 
a maximização do valor da empresa. 
Por sua vez, a minimização deste tipo 

de conflito origina custos, denomi-
nados custos de agência do capital 
próprio, que podem ser classificados 
em três categorias:

– Custos de oportunidade origina-
dos pela divergência de interesses 
entre os dirigentes e os proprietá-
rios (custos residuais);
– Custos originados pela selecção 
de uma política subóptima de inves-
timento, por parte dos dirigentes;
– Custos de controlo e de obrigação.
De forma a minimizar os custos de 

agência do capital próprio, a literatura 
financeira sugere duas fontes alternati-
vas de financiamento:

– Aumento da participação dos 
dirigentes no capital próprio da em-
presa (Jensen e Meckling, 1976);
– Recurso ao endividamento (Jensen 
e Meckling, 1976; Grossman e Hart, 
1982; Jensen, 1986; Stulz, 1990). 
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As relações entre estes três sistemas 
permitem identificar quatro sub-
sistemas:
1 Proprietários e membros da família 
que trabalham na empresa;
2 Proprietários que trabalham na 
empresa, mas que não são membros 
da família;
3 Membros da família que trabalham 
na empresa, mas não são proprie-
tários;
4 Membros da família e proprietá-

rios, mas não trabalham na empresa.

Fonte: Gallo (1995: 8)

fig 1: três sistemas – proprietários, família  
e empresa – e suas relações

ESTUDO (ANO)

RELAÇÃO COM O ENDIVIDAMENTO

PASSIVO TOTAL PASSIVO MLP PASSIVO CP

Kim e Sorensen (1986) +

Friend e Hasbrouck (1988) --

Friend e Lang (1988) --

Baptista (1997)

Moh´d et al. (1998) --

Matias (2000) +

Short et al. (2002) --

quadro 1: evidência empírica sobre a estrutura de propriedade como determinante da estrutura de capital
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No Quadro 1 apresentam-se os 
resultados obtidos nos estudos empí-
ricos revistos que estudaram, entre ou-
tras variáveis, a estrutura de proprie-
dade como possível determinante da 
estrutura de capital das empresas.

EMPRESAS FAMILIARES

As EF, tal como as demais em-
presas, são influenciadas positiva ou 
negativamente pelas características 
do mundo dos negócios. Acresce, 
contudo, que as EF são também in-
fluenciadas directamente pela família, 
existindo uma interdependência entre 
a família e a empresa. 

Existem algumas teorias que per-
mitem compreender a especificidade 
destas empresas. Entre elas temos a 
teoria dos três sistemas que esque-
matiza os intervenientes (família (F), 
propriedade (P) e empresa (E)) que 
se inter-relacionam dentro da EF e as 
suas relações, conforme apresentado 
na Figura 1.

As EF apresentam problemas úni-
cos resultantes da interdependência 
entre a família e a empresa, uma vez 
que os problemas familiares são trans-
portados para a empresa e vice-versa, 
o que torna o processo de tomada de 
decisões mais complexo. No entanto, 
estas empresas beneficiam simulta-
neamente de determinadas vantagens 
em relação às empresas não familiares 
(ENF). Seguidamente, apresentam-se 
algumas das características das EF:

– Coincidência de interesses entre 
proprietários e gestores (McConau-
ghy et al., 1996; Vilaseca, 1995; Daily 
e Dollinger, 1992; Donnelley, 1964);
– Forte relação existente entre o 
fundador e a empresa (Ussman, 
2004);
– A criação de valores e tradições é 
mais continuada (Ussman, 2004);
– Operam sobretudo numa pers-
pectiva de longo prazo (Ussman, 
2004; Rock, 1997; Aronoff e Ward, 
1995; Donnelley, 1964);
– A EF é uma empresa de conflitos 
(Ussman, 2004; Martins, 1999; 

Gallo, 1995; Ward, 1987, citado por 
Dreux, 1990; Horton, 1986; Donnel-
ley, 1964);
– Lealdade familiar (Ussman, 2004; 
Miller e Rice, 1988; Donnelley, 
1964);
– Reputação familiar (Ussman, 
2004; Donnelley, 1964);
– Possibilidade de obter custos 
mais baixos (Martins, 1999; Aronoff 
e Ward, 1995);
– Fechada a capital estranho à famí-
lia (Ussman, 2004; Martins, 1999; 
Dreux, 1990; Miller e Rice, 1988; 
Gallo, 1995);
– Maior facilidade de comunicação 
entre os sócios (APEF; Rock, 1997);
– Dificuldade em identificar, em 
tempo útil, novos desafios de  
marketing (Donnelley, 1964);
– Passagem da gestão familiar à 
gestão profissional (Rock, 1997; 
Miller e Rice, 1988; Martins, 1999).
A forte relação entre o sistema 

família e o sistema empresa pode ser 
considerada, em simultâneo, fonte de 
vantagens e de fraquezas, pelo que as 
inter-relações entre os dois sistemas 
têm de ser bem geridas para que a 
empresa possa ter sucesso e consiga 
assegurar a sua continuidade.

GESTÃO FAMILIAR VERSUS  

GESTÃO PROFISSIONAL

Numa primeira fase de vida das 
EF a gestão e a propriedade são da 
responsabilidade do seu fundador. No 
entanto, com o crescimento e desen-
volvimento da empresa o fundador 
sentirá a necessidade de recorrer a 
elementos externos, familiares ou não. 
Segundo Miller e Rice (1988), a família 
tende a manter a gestão do negócio 
nas mãos de um membro familiar, 
todavia, quando a empresa atinge 
uma determinada dimensão e surgem 
deficiências no processo de gestão, 
a família deve revelar disponibilidade 
para procurar ajuda fora do seu seio 
familiar, sob pena de não sobreviver.

A integração de um gestor pro-
fissional na empresa poderá originar 

divergências, na medida em que este 
poderá sentir dificuldades em seguir os 
padrões culturais estabelecidos pelo 
fundador, bem como em alterá-los. 
Schein (1983), citado por Dyer (1989), 
menciona que o fundador da empresa 
e o gestor profissional apresentam 
estilos de gestão distintos que se 
reflectem na sua forma de gestão e na 
empresa.

Em geral, o fundador da empresa é 
descrito como uma pessoa carismática 
(Ussman, 2004; Schein, 1983, citado 
por Dyer, 1989), intuitiva (Ussman, 
2004; Martins, 1999), autoritária, au-
tocrática, paternalista (Ussman, 2004; 
Dyer, 1988, citado por Correia, 2003) e 
que revela uma elevada necessidade 
de autonomia (Martins, 1999). Por sua 
vez, estas características pessoais 
marcam o estilo de gestão do fundador 
que apresenta um estilo muito pes-
soal (Ussman, 2004; Martins, 1999): 
concentra nele todas as decisões da 
empresa, qualquer que seja o assunto; 
é completamente absorvido pelo dia 
a dia da empresa, deixando de ter 
tempo para os aspectos mais estra-
tégicos do negócio; tem uma visão 
global do negócio; raramente recorre 
à ajuda de terceiros, e se o fizer será 
do empregado mais antigo ou da sua 
esposa; desenvolve um clima familiar 
com os seus empregados mais antigos, 
assumindo frequentemente alguns 
dos seus problemas pessoais; e não 
gosta da burocracia nem de processos 
formais.

Em contrapartida, o gestor profis-
sional possui qualidades profissionais 
para desempenhar funções numa 
determinada área da empresa; tende 
a tomar decisões objectivas com base 
numa análise racional e lógica; o poder 
não lhe advém da propriedade, mas 
sim da posição que ocupa na empresa 
(Ussman, 2004; Shein, 1983, citado 
por Dyer, 1989); tem uma visão de 
curto prazo dos negócios, a qual está 
associada ao objectivo de alcançar 
resultados imediatos de forma a obter 
regalias financeiras; toma decisões 



com base em pesquisas; e estabele-
ce relações impessoais com os seus 
colaboradores e clientes, não dando 
importância às relações familiares 
(Martins, 1999).

Os estudos empíricos revistos (Daily 
e Dollinger (1992) e Vilaseca (1995)) 
mostram, entre outros aspectos, que 
as EF geridas profissionalmente são 
de maior dimensão, mais antigas e 
adoptam estratégias de crescimento 
mais competitivas. A nível da rendibili-
dade, apesar das diferenças não serem 
estatisticamente significativas, as 
empresas de propriedade familiar  
e geridas por um gestor também  
familiar registam melhores níveis  
de rendibilidade. 

HIPÓTESES DE ESTUDO  

E METODOLOGIA DE 

INVESTIGAÇÃO

HIPÓTESES DE ESTUDO

De acordo com a problemática em 
estudo e os objectivos definidos foram 
formuladas as seguintes hipóteses de 
estudo.

Hipótese 1: O nível de endivida-
mento da empresa está negativamente 
associado com o grau de participação 
dos gestores no capital social.

No contexto da teoria da agência, 
Jensen e Meckling (1976) e Jensen 
(1986) defendem que a participação 
dos gestores no capital da empresa 
e o nível de endividamento estão 
inversamente relacionados. A maior 
participação dos gestores no capital 
da empresa permitirá um melhor 
alinhamento entre os seus interesses e 
os dos proprietários, reduzindo assim 
os custos de agência provocados pelo 
capital próprio. Neste sentido, o endivi-
damento perde importância como 
mecanismo atenuador dos referidos 
conflitos de agência. 

Hipótese 2: As EF cujo director 
financeiro é membro da família têm um 
menor crescimento do que as EF cujo 
director financeiro é não familiar.

Hipótese 3: As EF cujo director 

financeiro é membro da família são 
de menor dimensão do que as EF cujo 
director financeiro é não familiar.

Atendendo às características 
pessoais e aos diferentes estilos de 
gestão do gestor familiar e do gestor 
profissional espera-se, à semelhança 
dos estudos empíricos revistos, que 
as EF geridas profissionalmente sejam 
de maior dimensão e apresentem um 
maior crescimento do que as EF geri-
das por um membro da família.

Hipótese 4: As EF cujo director fi-
nanceiro é membro da família apresen-
tam um grau de endividamento menor 
do que as EF cujo director financeiro é 
não familiar.

Jensen e Meckling (1976), com 
base na teoria da agência, referem 
que quando a propriedade e a gestão 
de uma empresa estão separadas, 
situação que se identifica com as EF 
cujo gestor é um membro externo 
à família (gestor profissional), estas 
podem incorrer em custos de agência 
resultantes dos conflitos de interesses 
entre accionistas e gestores. Uma 
das origens desse tipo de conflito 
está relacionada com o excesso de 
fluxos de caixa disponível na empre-
sa. Como refere Jensen (1986), os 
accionistas preferem que o excesso 
de fundos seja distribuído sob a forma 
de dividendos, enquanto os gestores 
preferem aplicá-lo no aumento da sua 
riqueza pessoal e do seu status pesso-
al. Stulz (1990), Jensen (1986) e Gross-
man e Hart (1982) argumentam que o 
recurso à dívida, com os respectivos 
pagamentos de juros e amortização 
de capital, permite limitar o consumo 
excessivo de bens não pecuniários por 
parte do gestor.

Tendo em consideração também, 
os diferentes estilos de gestão do 
gestor familiar e do gestor profissional, 
espera-se que existam diferenças a 
nível do comportamento financeiro 
entre as EF geridas por um membro da 
família e as EF geridas por um membro 
não familiar.

METODOLOGIA DE 

INVESTIGAÇÃO

AMOSTRA E DADOS

O presente estudo versa sobre as 
EF portuguesas associadas da APEF 
– Associação Portuguesa de Empresas 
Familiares. 

A APEF foi constituída em Outubro 
de 1998 e de acordo com os seus esta-
tutos podem ser associados:

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 des-

ses detentores do capital participem 

nos órgãos de controlo e/ou de 

gestão da empresa, e neles exerçam 

uma influência decisiva, qualquer 

que seja o sector da actividade eco-

nómica a que esta pertença. (APEF, 
2002: 8-9).
Segundo informações da APEF, a 

Associação conta actualmente com 
250 sócios. Devido à reduzida dimen-
são da base de amostragem não foi 
aplicado qualquer método para deter-
minar a dimensão da amostra.

A informação necessária ao pre-
sente estudo foi recolhida através da 
aplicação de um questionário dirigido 
aos directores gerais das empresas. 
Os questionários foram acompanha-
dos por uma carta de apresentação e 
por um envelope selado de resposta 
e enviados directamente para a APEF 
que posteriormente os remeteu para 
cada um dos 250 sócios. Este foi o 
processo pretendido pela APEF, uma 
vez que não divulga o nome dos seus 
associados.

O questionário era composto por 
quatro grupos: I – Identificação da Em-
presa, II – Caracterização Genérica da 
Empresa, III – Caracterização Financei-
ra da Empresa e IV – Caracterização do 
Gestor Financeiro da Empresa. A infor-
mação financeira solicitada respeitava 
ao triénio 2002-2004.
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O processo de recolha de dados 
foi efectuado em três fases, uma 
vez que não se obteve o número de 
respostas esperado dentro dos prazos 
estabelecidos. No seu conjunto, foram 
recebidos dezanove questionários 
válidos, que corresponde a uma taxa 
de resposta de 7,6%. Após o processo 
de identificação de outliers, através do 
diagrama Box-and-Whisker, a amostra 
de trabalho foi reduzida a dezassete 
empresas. 

OPERACIONALIZAÇÃO DAS  

VARIÁVEIS

Hipótese 1:
Variável Dependente:
• Endividamento Total

PTi

ATLi
=  

Foi necessário proceder à consti-
tuição de classes por grau de endivi-
damento no sentido de transformar 
a variável dependente numa variável 
qualitativa. A partir da elaboração do 
histograma à variável endividamento 
total foram definidas 3 classes, nome-
adamente:

– Endividamento total <_ 39%
– 40% <_ Endividamento total <_ 80%
– Endividamento total >_ 81%

Variável Independente:
• Grau de participação dos gestores 

no capital social da empresa
Para medir a variável independente 

foi definida uma única variável dummy:
1 = participação inferior a 50%
0 = participação igual ou superior 

a 50%

Hipóteses 2, 3 e 4:

• Crescimento
ATLi 2004

ATLi
 2002= 1  

• Dimensão = Ln ATLi

• Endividamento Total 
PTi

ATLi
=

onde:
PTi – Passivo Total Líquido da em-
presa i;
ATLi – Activo Total Líquido da em-
presa i;
Ln – Logaritmo natural.

PROCESSO DE TRATAMENTO 

DOS DADOS

No presente estudo foram utilizadas 
como técnicas estatísticas o teste de 
independência do Qui-Quadrado para 
analisar a independência entre as vari-
áveis nível de endividamento e grau de 
participação dos gestores no capital 
social da empresa (hipótese 1)2 e o tes-
te t para duas amostras independentes 
para averiguar se existem diferenças 
entre as EF geridas por um membro da 
família e as EF geridas por um gestor 
profissional a nível do crescimento, da 
dimensão e do grau de endividamento 
(hipóteses 2, 3 e 4, respectivamente). 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 

DOS RESULTADOS

O Quadro 2 apresenta os resultados 
do teste Qui-Quadrado que visa verifi-
car se as variáveis endividamento total 
e grau de participação dos gestores no 
capital da empresa são independentes, 
contra a hipótese de existir relação 
entre as variáveis.

Após a elaboração do teste verifi-
cou-se que as condições de aplicabi-
lidade não são cumpridas, nomeada-
mente, mais de 20% das células têm 
frequência esperada inferior a 5, o 
que compromete a leitura do respec-
tivo teste. Contudo, para efeitos do 
presente trabalho considerou-se que 
os pressupostos do teste do Qui-Qua-
drado são cumpridos.

Assim, admitindo que os pressupos-
tos estão cumpridos, verifica-se que não 
existe relação entre o nível de endivida-
mento e o grau de participação dos ges-
tores no capital social da empresa, na 

medida em que o nível de significância 
é superior ao valor estabelecido (0,05), 
o que significa que a participação dos 
gestores no capital social da empresa 
não contribui para explicar o compor-
tamento financeiro das EF estudadas. 
O resultado obtido vai ao encontro do 
estudo de Baptista (1997), não obstante 
as diferenças ao nível da amostra e da 
técnica estatística utilizada.

No entanto, observou-se que em 
82,4% das EF inquiridas, o gestor e/ou 
director financeiro da empresa detém 
uma parte do seu capital social, o que 
permite referir que nestas empresas a 
probabilidade de alinhamento de inte-
resses entre gestores e proprietários é 
maior do que nas EF onde a gestão e a 
propriedade estão separadas, pelo que 
os conflitos de interesses gerados pelo 
capital próprio tornam-se irrelevantes. 
O facto de não ter sido identificada 
qualquer relação entre as variáveis 
endividamento total e participação do 
gestor no capital social da empresa, 
pode estar relacionada com a reduzida 
dimensão da amostra.

Os resultados do teste t (Quadro 3) 
permitem afirmar que as EF que têm 
como director financeiro um profis-
sional externo à família são de maior 
dimensão do que as EF que têm como 
director financeiro um membro da 
família, pelo que a hipótese 3 é aceite 
e estatisticamente significativa. 

De acordo com as características 
pessoais e os diferentes estilos de 
gestão seguidos pelo gestor familiar 
e pelo gestor profissional podem ser 
enumeradas algumas razões que per-
mitem justificar a evidência empírica 
encontrada: a) o gestor profissional 

VALOR GRAUS DE
LIBERDADE

NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA
 (2-SIDED)

X2 0,736a 2 0,692

N 17

a 83,3% das células têm frequência esperada inferior a 5. 

quadro 2: Resultados do Teste de Independência do Qui-Quadrado (x2)



toma decisões numa base racional e 
lógica, aproveitando oportunidades 
para direccionar a empresa para outras 
áreas de negócio; b) o gestor profissio-
nal está permanentemente preocu-
pado com os resultados da empresa, 
uma vez que o seu poder não lhe 
advém da propriedade; c) o gestor pro-
fissional tem uma visão de curto prazo 
dos negócios, associada ao objectivo 
de alcançar resultados imediatos a fim 
de obter regalias financeiras.

Por outro lado, os resultados re-
velam ainda que o director financeiro 
não familiar é mais novo e possui um 
maior nível de habilitações literárias 
do que o director financeiro familiar o 
que pode revelar uma maior audácia 
por parte destes directores na tomada 
de decisões.

O resultado obtido vai ao encontro 
dos estudos de Vilaseca (1995) e de 
Daily e Dollinger (1992).

Em relação às variáveis crescimento 
e endividamento total não foram en-
contradas diferenças estatisticamente 
significativas entre as EF geridas por 
um membro familiar e as EF geridas 
por um profissional. Acresce ainda, 
que a relação encontrada nas variáveis 
é de natureza contrária à esperada, 
isto é, as EF cujo director financei-
ro é familiar apresentam um maior 
crescimento (6,38%) e um nível de 
endividamento mais elevado (63,21%), 
comparativamente às EF cujo director 
financeiro não faz parte da família 
(2,52% e 57,37%, respectivamente).

Atendendo às características da 
amostra, as EF cujo director financeiro 

é familiar são mais jovens, apresen-
tando em média dezassete anos de 
actividade contra os quarenta anos re-
gistados pelas empresas cujo director 
financeiro é profissional, o que pode 
revelar que estas empresas estão 
ainda em fase de crescimento, neces-
sitando de maiores níveis de financia-
mento, comparativamente às EF cujo 
director financeiro é profissional.

CONCLUSÕES

Através do presente estudo pre-
tendeu-se testar se a estrutura de 
propriedade influencia a estrutura de 
capital das EF portuguesas e averiguar 
se o comportamento financeiro das EF 
é diferente quando estas são geridas 
por um gestor familiar ou por um ges-
tor profissional.

A relação entre a estrutura de 
propriedade de uma empresa e a sua 
estrutura de capital foi estudada no 
contexto da teoria da agência, nomea-
damente por Jensen e Meckling (1976). 
Estes autores defendem a existência de 
uma relação negativa entre a participa-
ção dos gestores no capital da empresa 
e o nível de endividamento. O conflito 
de interesses entre proprietários e ges-
tores derivado da abertura do capital 
a estranhos à empresa pode ser mini-
mizado com a maior participação dos 
gestores no capital e neste sentido, o 
recurso à dívida perde relevância como 
fonte alternativa de financiamento.

Nesta perspectiva, as EF que têm 
a propriedade e a gestão nas mãos da 
mesma família apresentam vantagens 

comparativamente às EF cuja proprie-
dade e gestão estão separadas, uma 
vez que o proprietário e o gestor fami-
liar seguem curvas de utilidade idênti-
cas, o que contribui para minimizar os 
eventuais custos de agência derivados 
do capital próprio.

No estudo desenvolvido sobre as 
EF associadas da APEF, não se pode 
concluir sobre a relação entre o grau 
de endividamento e a participação dos 
gestores no capital social da empresa, 
uma vez que os pressupostos do teste 
de independência do Qui-Quadrado 
não foram cumpridos, o que compro-
meteu a leitura do respectivo teste.

Separando a amostra em estu-
do em EF cujo director financeiro 
pertence à família e EF cujo director 
financeiro não é membro da família, 
pretendeu-se analisar se existiam 
diferenças significativas em termos 
de crescimento, dimensão e grau de 
endividamento, quando a propriedade 
e a gestão estavam separadas a nível 
do departamento financeiro.

Os resultados alcançados revelam 
que as EF cujo director financeiro não 
faz parte da família apresentam uma 
maior dimensão do que as EF cujo 
director financeiro faz parte da família. 
Em relação às restantes variáveis as 
diferenças não se mostraram do ponto 
de vista estatístico significativas.
O presente estudo apresenta algu-
mas limitações que de alguma forma 
podem condicionar os resultados 
obtidos. A principal limitação está 
relacionada com a reduzida dimensão 
da amostra, apesar de todos os esfor-

VARIÁVEIS

DF FAMILIAR DF NÃO FAMILIAR

T – VALUE SIG.

N MÉDIA N MÉDIA

Crescimento 8 0,0638 9 0,0252 1,004 0,331

Dimensão 8 14,0103 9 16,7361 -5,066 0,000

Endividamento Total 8 0,6321 9 0,5737 0,686 0,503

quadro 3: resultados do teste t para duas amostras independentes3
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ços desenvolvidos. A amostra-alvo é 
não aleatória e não representativa da 
população das EF, o que implica que 
as conclusões retiradas apenas podem 
ser aplicadas às dezassete empresas 
associadas da APEF que responderam 
ao questionário. Por outro lado, os re-
sultados obtidos no teste do Qui-Qua-
drado estão comprometidos pelo facto 
dos seus pressupostos não terem sido 
cumpridos. 

1   Este tipo de conflito não será desen-

volvido no presente trabalho, uma vez que 

não está directamente relacionado com a 

problemática em estudo.

2 Inicialmente, a metodologia estatística 

a utilizar era o Modelo de Regressão Linear 

Simples, contudo, após o ajustamento do 

modelo verificou-se que o mesmo não era 

estatisticamente significativo dado que ape-

nas explicava cerca de 4% da variabilidade 

da variável dependente.

3  Foram analisados os pressupostos 

da normalidade e da homocedasticidade 

para cada uma das variáveis crescimento, 

dimensão e endividamento total.
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