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Resumo
Atualmente, um dos principais pontos de pesquisa sobre empresas familiares consiste na investigação
sobre a relação entre influência familiar e performance financeira da firma. Nesse aspecto,
pesquisadores têm obtidos resultados contraditórios. Assim, o presente artigo consiste na maior metaanálise já realizada sobre o tema, levantando 72 artigos publicados até o ano de 2014. Os resultados
apontam que o tema tem despertado interesse de acadêmicos ao redor do mundo. Essa expansão é
importante para o contraste de amostras heterogêneas. Entretanto, o principal resultado refere-se à
concentração do uso de métodos nomotéticos para análise de dados nessas pesquisas. Nesse cenário,
observa-se que as variáveis medidas pelos estudos são capazes de indicar apenas características
superficiais sobre a família, de modo que partem do pressuposto de que as relações familiares e
empresariais são iguais em todos os casos. Dessa forma, o presente artigo sugere que também se
realizem pesquisas qualitativas, que explorem em profundidade as especificidades das famílias e das
empresas estudas de forma a superar esses entraves.
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The contradictory results about family influence on financial
performance of the firm: a meta-analysis
Abstract
Currently, one of the main research topics regarding family businesses is the influence that the family
carries over the financial performance of the firm. Researchers have found contradictory results in that
matter. Therefore, the present study consists on the most extensive meta-analysis on the topic, with 72
papers published until 2014. The results indicate that the theme has been investigated by researchers
around the world. This expansion is important, once it provides the contrast among heterogeneous
samples. However, the main result of the present study points to the concentration of papers that use
nomothetic methods for data analysis. In this context, the variables measured in most studies can only
indicate superficial characteristics of the family, in a way that these studies assume a perspective that
all families are equal and function in the same manner. In that regard, the present study suggests that
qualitative research on the topic should also be conducted, in the attempt of deeply investigate the
specificities of each family and business.
Key-words: Family business, financial performance

1 Introdução
Ao longo da história da literatura organizacional, poucos estudos incluíram a família como
uma variável, mesmo sendo as empresas familiares a forma predominante de negócios no
mundo (DYER, 2003). É possível que essa falta de credibilidade e a dificuldade de evolução
sofrida pelo campo de estudos de empresas familiares decorram, primeiramente, da falta de
consenso sobre a própria definição de “empresa familiar” (LANSBERG, PERROW e
ROGOLSKY, 1988; HABBERSON e WILLIAMS, 1999). Prova disso foi o levantamento
bibliográfico realizado por Sharma, Chrisman e Chua (1996) que identificou 34 definições
diferentes para o termo. O problema de definição foi, então, o primeiro enfrentado pelos
pesquisadores (SHARMA, CHRISMAN e GERSICK, 2012).
Dessa forma, a legitimidade desse campo passou a depender da capacidade de se responder,
de maneira convincente e teoricamente embasada, no que se diferem as organizações
familiares e por que merecem atenção especial (SHARMA, 2004). Nesse sentido, Tagiuri e
Davis (1996) destacam que as empresas familiares apresentam atributos únicos e inerentes
que, por serem capazes de gerar simultaneamente vantagens e desvantagens, foram
denominados atributos ambivalentes.
Cabe então refletir em que aspectos práticos esses atributos influenciam as empresas ou, em
outras palavras, quais as vantagens e desvantagens que de fato desencadeiam. Nessa via, uma
das principais perguntas que os teóricos da área têm trabalhado é: a influência familiar e os
fatores a ela associados (familiness) refletem na performance da empresa e como isso
acontece (SHARMA, 2004; GEDAJLOVIC et al., 2012; GONZÁLEZ et al., 2012)?
2) Referencial teórico
Sabe-se que performance é um termo que abarca muitos possíveis significados e, assim sendo,
já foi utilizado na literatura de empresas familiares para se referir a aspectos como: nível de
inovação (KELLERMANNS et al., 2012; LIANG et al., 2012), iniciativas sociais
(BINGHAM et al., 2011), dentre outros. Mesmo considerando essa multiplicidade de
significados, o presente estudo tem seu foco voltado para a principal abordagem que relaciona
empresas familiares e performance: a abordagem financeira. Apesar da crescente produção
sobre o tema, poucas conclusões podem ser consideradas academicamente validadas até
então, em virtude dos resultados contraditórios apresentados por essas pesquisas (SILVA e
MAJLUF, 2007; KOWALEWSKI, TALAVERA e STETSYUK, 2010).
Silva e Majluf (2007) encontraram resultados que indicam que a performance (medida por
Tobin‟s Q e Retorno Sobre o Ativo) é positivamente afetada quando a concentração de
propriedade é “baixa” (menor que 70%) e simultaneamente o envolvimento familiar na gestão
é alto ou ao contrário, quando há alta concentração de propriedade e baixo envolvimento
familiar na gestão. Em situações com alto envolvimento familiar na gestão adicionado a alta
concentração de propriedade a performance é negativamente afetada. Também utilizando o
Retorno Sobre Ativo, Minichilli, Cobertta e MacMillan (2010) encontraram correlações
positivas e potencialmente negativas entre performance e envolvimento familiar na empresa.
A pesquisa também encontrou uma correlação em forma de “U” na relação da razão entre
membros familiares nas equipes de alta gestão e performance da firma.
Além do trabalho de Minichilli, Cobertta e MacMillan (2010), outras pesquisas também tem
demonstrados resultados não lineares, em forma de “U” ou “U” invertido, no que se refere a
envolvimento familiar e performance financeira. Exemplos desses trabalhos são as pesquisas
de Kowalewski, Talavera e Stetsyuk (2010), Gallucci e D‟Amato (2013), e Mazzola, Sciascia

e Kellermanns (2013). Esses resultados têm feito o campo progredir no sentido de disseminar
a compreensão de que são as variáveis escolhidas para análise e o contexto situacional que
definirão os resultados. Contudo, mesmo promovendo esse avanço, esses estudos não foram
ainda capazes de eliminar as inconsistências.
González et al. (2012) admitem que esses resultados discrepantes podem estar relacionados
com a ausência de uma definição de “empresa familiar” que seja amplamente aceita.
Rutherford, Kuratko e Holt (2008) observaram que os estudos que relacionam influência
familiar com performance financeira podem fazê-lo com três diferentes formas de
amostragem, o que torna desafiadora qualquer comparação de resultados. Alguns estudos
comparam empresas familiares com não familiares, outros comparam empresas familiares
entre si, e ainda existem aqueles que comparam níveis de influência familiar.
De forma relacionada, é possível que a inconsistência nos resultados seja oriunda de
problemas de mensuração, principalmente no que se refere aos diferentes níveis de
envolvimento familiar nas empresas (RUTHERFORD, KURATKO e HOLT, 2008;
GARCIA-CASTRO e SHARMA, 2011). Muitos estudos utilizam valores binários, nos quais
uma determinada variável atribui status de empresa familiar e a ausência dessa variável
caracteriza a firma como não familiar (GARCIA-CASTRO e AGUILERA, 2014). Sciascia e
Mazzola (2008) enxergam outro problema específico, ao afirmar que alguns autores não
distinguem envolvimento familiar na propriedade e envolvimento familiar na gestão.
Contudo, seriam essas todas as causas que têm impedido a literatura de avançar em resultados
convergentes ou existem outros fatores? Para responder a essa questão, o presente artigo
consiste na meta-pesquisa mais abrangente dos artigos publicados sobre o tema. Embora
outras pesquisas bibliográficas sobre esse tema já tenham sido realizadas (RUTHERFORD,
KURATKO E HOLT, 2008; MAZZI, 2011; GARCIA-CASTRO e AGUILERA, 2014), suas
bases de dados restritas permitiram que no presente artigo fossem identificados outros estudos
além daqueles abordados pelos autores citados. A metodologia por meio da qual o
levantamento bibliográfico foi realizado encontra-se descrita na próxima seção.
3) Metodologia
A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio do Portal de Periódicos CAPES, que reúne
artigos de 500 bases de dados, dentre elas EBSCO, ProQuest e Web of Science. Foram
selecionadas palavras-chave que relacionassem empresas familiares com performance
financeira. Uma vez que o objetivo do artigo consiste em promover uma revisão da literatura
internacional, utilizaram-se termos como “family business”, “familiness” e “performance”.
Optou-se pela análise de artigos publicados em periódicos revisados por pares e foi realizada
inicialmente uma análise do título e do resumo dos trabalhos para averiguar sua conformidade
com o tema trabalhado. Dessa forma, de um total inicial de 3141 artigos fornecidos pela base
de dados, foram selecionados 72, considerados coerentes com o tema em questão.
4) Apresentação e análise de dados
Conforme as palavras da própria Mazzi (2011), trabalhos que realizam revisões bibliográficas
sofrem de incompletude parcial e omissões involuntárias por sua própria natureza. Nesse
sentido, o presente estudo identificou artigos que os demais levantamentos citados não
abordaram, mesmo tendo sido publicados em seus respectivos períodos de análise. O presente
estudo analisou os seguintes aspectos: metodologia, amostra, medida de influência familiar
(familiness) e medida de performance. Para efeitos de análise esses dados foram inicialmente
divididos em duas tabelas.

Autor (ano)
Jacquemin e De
Ghellinck (1980)
Chaganti e
Damanpour (1991)
Chaganti e Schneer
(1994)
Galve e Salas (1996)
Morris, Willians,
Allen e Avilla (1997)

Amostra (local)

Período

Metodologia

103 empresas (França)

Concentração de propriedade.

Regressão

80 empresas (EUA)

Concentração de propriedade.

Regressão

Não está clara a definição de empresa
familiar, contudo, o texto deixa
implícita a necessidade de sucessão.
115 empresas (Espanha) Concentração de propriedade.
345 empresas (EUA)

Regressão
Regressão
Regressão e
Modelagem de
Equações
Estruturais

209 empresas

(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar na gestão.

Lerner, Brush e
Hisrich (1997)

200 empresas (Israel)

As empresas analisadas podem ser
consideradas familiares, pelos critérios
de concentração de propriedade e
envolvimento na gestão.

Regressão

McConaughy,
Walker, Henderson e
Mishra (1998)

219 empresas

Empresa comandada pelo fundador ou
descendente do fundador.

Regressão

Lauterbach e
Vaninsky (1999)

280 empresas (Israel)

(1) Concentração e estrutura de
propriedade.

Daily e Near (2000)

McConaughy,
Matthews e Fialko
(2001)
Schulze Lubatkin,
Dino e Buchholtz
(2001)
Gomez-Mejia, NuñezNickel e Gutierrez
(2001)

221 empresas (EUA)

219 empresas (EUA)

1.376 empresas (EUA)
276 jornais diários
(Espanha)

Chrisman, Chua e Steier
(2002)

3.619 empresas

Athanassiou,
Crittenden, Kelly e
Marquéz (2002)

42 empresas (México)

Zahra (2003)

409 empresas

Anderson e Reeb
(2003)

403 empresas das S&P
500 (EUA)

Olson, Zuiker, Danes,
Stafford, Heck e
Duncan (2003)
Yammeesri e Lodh
(2004)

Handler (1989): empresa em que as
principais decisões operacionais e os
planos de sucessão são influenciados
por membros de uma família que
trabalham na gestão.
Empresas em que os CEOs são os
fundadores ou membros da família dos
fundadores.
Empresa com dois ou mais membros
com o mesmo sobrenome.
Empresas em que os CEOs são os
fundadores ou membros da família dos
fundadores.
(1) Concentração de propriedade; (2)
envolvimento familiar na gestão; (3)
intenção de sucessão intrafamiliar.
(1) Concentração de propriedade; (2)
envolvimento familiar na gestão; (3)
expectativa de sucessão intrafamiliar.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar nas operações.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar no conselho
administrativo.

Data
Envelopment
Analysis
Modelagem de
Equações
Estruturais;
Análise Fatorial
Confirmatória.
Wilcoxon
signed-rank
test.
Regressão,
ANCOVA,
ANOVA.
Lifetime data
models.
Regressão

Regressão
Regressão
Regressão

673 empresas

Empresa em que um ou mais membros
da família é proprietário.

Regressão

240 empresas
(Tailândia)

(1) Concentração de propriedade.

Regressão

Lee (2004)

63 empresas (EUA)

Chrisman, Chua e Litz
(2004)

1141 empresas (EUA)

(1) Empresa controlada por uma única
família; (2) Envolvimento familiar na
alta gestão; (3) Duas gerações da
família envolvidas na empresa.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar na gestão; (3)

Método t de
Student
Regressão

Anderson e Reeb
(2004)

403 empresas das S&P
500 (EUA)

Jaskiewicz et al.
(2005)

196 empresas
(Alemanha e Espanha)

Filatotchev, Lien e
Piesse (2005)

228 empresas
(Taiwan)

Lee (2006)

403 empresas das S&P
500 (EUA)

Westhead e Howorth
(2006)

240 empresas (Reino
Unido)

Barontini e Caprio
(2006)
Rutherford, Muse e
Oswald (2006)
Bem-Amar e André
(2006)
Craig e Dribell (2006)
Naldi, Nordqvist,
Sjoberg, e Wiklund
(2007)
Chahine (2007)
Silva e Majluf (2007)
Wu, Chua e Chrisman
(2007)
Miller, Le BrentonMiler, Lester e
Cannella Jr.(2007)

675 empresas (Europa)
934 empresas (EUA)
232 empresas
(Canadá)
396 empresas (EUA)

696 empresas (Suécia)
163 empresas (França)
180 empresas (Chile)
2148 questionários e
2116 observações
(Canadá)
896 empresas das
Fortune 1000 e 100
empresas do
Computstat (EUA)

Martínez, Stohr e
Quiroga (2007)

175 empresas (Chile)

Niehm, Swinney e
Miller (2008)

221 empresas (EUA)

Rutherford, Kurato e
Holtz (2008)
Sciascia e Mazzola
(2008)

831 empresas (EUA)
620 empresas (Itália)

Saito (2008)

Amostra de 1818
empresas (Japão)

Chu (2009)

341 empresas
(Taiwan)

Oswald, Muse e
Rutherford (2009)

2631 empresas (EUA)

Giovannini, 2010.

56 empresas (Itália)

Kowalewski,

217 empresas

Futuro sucessor membro da família.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar no conselho
administrativo.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar no conselho
administrativo; (3) F-PEC.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar no conselho
administrativo.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar no conselho.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Percepção do CEO se a empresa é
familiar.
(1) Concentração de direito a votos; (2)
Direito ao capital.
Empresa com dois ou mais membros
com o mesmo sobrenome.
(1) Concentração de propriedade; (2)
CEO familiar.
Empresa controlada ou gerenciada com
a intenção de perseguir a visão de uma
ou mais famílias, de modo sustentável
para outras gerações dessas famílias.
(1) Propriedade e controle por uma
única família; (2) Opiniões dos
membros se a empresa é familiar.
(1) Concentração de propriedade
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar no conselho
administrativo e na gestão.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar na gestão.
Empresas familiares têm múltiplos
membros da família envolvidos na
propriedade e na gestão, em contraste
com empresas de fundador único.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar no conselho
adm. e na gestão; (3) Empresas
inseridas em grupos familiares.
Heck e Stafford: empresas que sofrem
influência de membros de uma ou mais
famílias na propriedade e na gestão.
(1) F-PEC
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar na gestão.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar no conselho
administrativo e na gestão.
(1) Concentração de propriedade.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar na alta gestão.
(1) Concentração de propriedade; (2)
CEO familiar.
(1) Concentração de propriedade; (2)

Regressão

Regressão

Regressão
Regressão
Regressão
Regressão
Regressão
Regressão

Regressão

Regressão
Regressão
Regressão
Regressão

Regressão

Regressão

Regressão
Regressão
Regressão
Regressão
Regressão
Regressão
Regressão
Regressão

Talavera, Stetsyuk
(2010)
Minichilli, Corbetta e
MacMillan (2010)

(Polônia)

Chang, Wu e Wong
(2010)

181 empresas e 359
anúncios (Taiwan)

Jiang e Peng (2011)

744 empresas (8 países
asiáticos)

Shyu (2011)

465 empresas
(Taiwan)

Yasser (2011)

134 empresas
(Paquistão)

Brenes, Madrigal e
Requena (2011)

Amostra de 12
empresas (América
Latina)

Garcia-Castro e
Sharma (2011)

6.611 empresas (base
de dados OSIRIS), (46
países)

113 empresas (Itália)

Le Brenton-Miller,
Miller e Lester (2011)

898 empresas (EUA)

Trevino e AlvaradoRodriguez (2011)

80 empresas (México)

Hearn (2011)

63 empresas (N. da
África)

Acquaah (2011)

200 empresas (Gana)

González, Guzmán,
Pombo e Trujillo
(2012)
Muñoz-Bullón e
Sánchez-Bueno
(2012)

513 empresas
(Colômbia)
2596 empresas (base
de dados OSIRIS),
(União Europeia)

(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar no conselho.

Regressão

Regressão
Regressão
Regressão
Estatística
descritiva
Set-Theoretic:
Análise
Qualitativa
Comparativa
Regressão

Regressão

Regressão
Regressão
Regressão

Regressão

351 empresas (China)

(1) CEO familiar.

Regressão

1165 observações

(1) Concentração de propriedade.

Regressão

Kellermans,
Eddelston, Sarathy e
Murphy (2012)

70 empresas (EUA)

Pérez-Cabañero,
González-Cruz, CruzRos (2012)
Martí, Menéndez-

(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar no conselho
administrativo; (3) CEO familiar; (4)
Presença de múltiplas gerações.
A variável Fam assume o valor de 1 se
a empresa é controlada por uma família
e 0 se não é.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar no conselho; (3)
Envolvimento familiar na gestão.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar na gestão.
(1) Concentração de propriedade; (2)
CEO familiar; (3) Controle direto ou
indireto (por meio de outras empresas)

Regressão

Modelagem de
Equações
Estruturais

421 empresas
(Noruega)

Acquaah, 2012

(1) Concentração de propriedade;(2)
CEO familiar.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar no conselho
administrativo; (3) Controle por meio
de outras empresas familiares.
(1) Concentração de propriedade; (2)
CEO familiar; (3) Controle por meio de
outras empresas familiares.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar no conselho.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar no conselho
administrativo.
Empresa familiar é aquela em que uma
única família possui a maioria da
propriedade e da gestão.
Tipologias formadas pela combinação
de quatro fatores: (1) Propriedade; (2)
Governança; (3) CEO; (4) Sucessão.

(1) Concentração de propriedade; (2)
Múltiplas gerações atuantes na
empresa.
(1) Envolvimento familiar na gestão;
(2) Dispersão de propriedade entre
gerações;
(3) Reciprocidade entre membros
familiares.

Zattoni, Gnan e Huse
(2012)

Cai, Luo e Wan
(2012)
Cheng, Su e Zhu
(2012)

CEO familiar ou não familiar

106 empresas (Gana)
550 empresas
(Espanha)
1138 empresas

(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar na gestão; (3)
Percepção dos respondentes.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Controle dos votos; (3) Envolvimento
familiar na gestão.
(1) Concentração de propriedade.

Regressão

Regressão
Modelagem de
Equações
Estruturais.
Regressão

Requejo e Rottke
(2013)

(Espanha)

Hamelin (2013)

22.237 empresas
(França)

Kim e Gao (2013)

158 empresas (China)

Lee e Marshall, 2013

708 empresas (EUA)

Mazzola, Sciascia e
Kellermanns (2013)

294 empresas (Itália)

De Massis, Kotlar,
Campopiano e Cassia
(2013)
Gallucci e D‟Amato
(2013)

494 empresas (Itália)
114 empresas (Itália)

Ding e Pukthuanthong
(2013)

258 empresas
(Taiwan)

Bouzgarrou e Navatte
(2013)

239 empresas (França)

Garcia-Castro e
Aguilera (2014)

6592 empresas (base
de dados OSIRIS), (38
países)

(1) Concentração de propriedade
(1) Cargos preenchidos por familiares:
CEO, vice CEO e CFO, diretores de
marketing, produção e RH.
Empresas familiares são aquelas em
que membros de determinada família
reúnem seus recursos para alcançar
determinado objetivo para a empresa.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar no conselho
adm.; (3) Envolvimento familiar na
gestão.
(1) Concentração de propriedade
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar no conselho.
(1) Controle pelos membros da família
fundadora; (2) Dois ou mais membros
da família no conselho de gestão ou na
equipe de alta gestão.
Empresa familiar é aquela em que um
indivíduo ou uma família controla mais
de 51% dos direitos de voto, ou mais
que o dobro dos direitos de voto que o
segundo maior acionista.
(1) Concentração de propriedade; (2)
Envolvimento familiar no conselho
administrativo; (3) CEO familiar; (4)
Geração familiar.

Regressão
Regressão

Regressão

Regressão

Regressão
Regressão

Regressão

Regressão

Set-Theoretic:
Análise
Qualitativa
Comparativa

Fonte: Desenvolvido pelo autor
Tabela 1 – Artigo e procedimentos metodológicos

Primeiramente, é válido destacar a concentração de estudos sobre influência familiar e
performance em alguns países. Para realizar essa análise os estudos que não contém a
identificação do local da amostra foram excluídos, assim como aqueles fazem apenas
referências gerais, mas não aos países específicos. Dessa forma, dos 72 estudos iniciais, para
essa análise foram considerados 60. Estudos que utilizaram amostras de mais de um país
foram contabilizados mais de uma vez, uma em cada país. Constatou-se que 19 desses 60
estudos foram realizados nos Estados Unidos, o que equivale a aproximadamente 32%. Após
os Estados Unidos, os demais países que mais produziram artigos sobre influência familiar na
performance da firma foram Itália e Taiwan, cada qual com 6 estudos, Espanha e França, com
cinco e quatro estudos, respectivamente. A América do Sul e a África contam com apenas 3
estudos cada.
A análise do quantitativo de artigos por décadas demonstra que o tema abordado apresenta
crescente interesse no meio acadêmico. Apenas um artigo foi identificado até a década de
1980 e sete na década de 1990. Enquanto isso, os anos 2000 apresentaram uma produção de
33 trabalhos, o que equivale a 46% dos artigos, e só a primeira metade da década de 2010 já
quase supera esse número, com 31 artigos, o equivalente a 43% do total.
Esse aumento de produção é consonante com um momento de descentralização e expansão
global do interesse sobre o tema. Na década de 1990, os estudos com amostras estadunidenses

representaram 29% do total, enquanto na década de 2000, representaram 42%. No entanto,
nos últimos 5 anos, dos 31 trabalhos identificados sobre o tema, em apenas 3
(aproximadamente 10%) foram utilizadas amostras de empresas exclusivamente
estadunidenses. Essa expansão é particularmente importante, uma vez que anteriormente a
maioria dos resultados era derivada de economias desenvolvidas de países ocidentais, com
sistemas jurídicos semelhantes, como destacam Kowalewski, Talavera e Stetsyuk (2010).
Contudo, mesmo sendo uma evolução para o campo, o simples aumento da base de dados
para padrões internacionais não representa uma solução para a inconsistência de resultados.
Nesse sentido, a tabela 1 também revela outra tendência digna de ressalva. Dos 72 estudos, 62
tiveram como método algum tipo de regressão estatística, o que equivale a aproximadamente
86% do total de estudos. Dentre os estudos que não utilizam especificamente a regressão,
ainda identifica-se a aplicação de outros métodos estatísticos, inclusive a Modelagem de
Equações Estruturais, que pode ser considerada uma extensão da regressão (KLEM, 1995).
Assim, poucos estudos demonstraram-se inovadores em termos de metodologia, dentre os
quais se destacam os trabalhos de Garcia-Castro e Sharma (2011) e Garcia-Castro e Aguilera
(2014), que por esse fator foram capazes de apresentar resultados precursores.
Conjuntamente, essas considerações demonstram que é necessário refletir acerca da
concentração de estudos que utilizam regressão e, mais além, sobre a supremacia da
abordagem nomotética na investigação do tema aqui retratado. Isso porque, embora as
medidas de performance financeira sejam objetivas e fáceis de mensurar favorecendo uma
abordagem estatística, a variável “influência familiar” apresenta maior complexidade em sua
mensuração. É possível que isso decorra da multiplicidade de definições existentes na
literatura sobre o que caracteriza uma empresa familiar, que se reflete na multiplicidade de
medidas de influência familiar. Além disso, conforme ponderam Garcia-Castro e Aguilera
(2014), muitos pesquisadores atribuem valores binários a determinados fatores (CEO familiar,
50% de concentração de propriedade por parte de uma família, etc.), de forma que o
cumprimento de determinada condição atribui o status de empresa familiar, e a ausência dessa
condição define a firma como não familiar. Essa é a maneira geralmente encontrada para
poder “numerizar” a influência familiar nas empresas, a fim de traçar correlações estatísticas.
Todavia, argumenta-se que esse método consiste em uma simplificação, de modo que
consegue apenas identificar algumas características superficiais das empresas. Nesses casos,
parte-se do pressuposto de que todas as famílias são iguais, ou que suas diferenças não são
significativas para a análise. No entanto, a relação entre os membros familiares, a relação dos
membros com a empresa, os valores familiares e a cultura organizacional, são apenas alguns
dos fatores de difícil mensuração estatística, cuja essência é capaz de influenciar aspectos
como a performance financeira da firma. Os métodos quantitativos ignoram as variações
desses fatores nas pesquisas, e mesmo se os considerassem poderiam no máximo incluí-los
como variáveis de controle, o que ainda seria insuficiente perante a mencionada dificuldade
de mensuração estatística desses fatores.
De tal forma, propõe-se aqui a realização de pesquisas qualitativas sobre o tema. A pesquisa
qualitativa permite a investigação de fenômenos com maior profundidade. Assim, pesquisas
exploratórias sobre o tema podem auxiliar na compreensão de nuanças que compõem as
relações intrafamiliares e empresariais, capazes de influenciar na performance financeira da
firma. Essa proposta visa, então, superar os pressupostos de grande parte das pesquisas
quantitativas sobre o tema, que, sem questionar, consideram que todas as famílias são iguais e
que as variações relevantes em relação às empresas se restringem ao seu tamanho e ao setor
em que estão inseridas (variáveis de controle geralmente utilizadas). Afinal, empresas

familiares não são entidades binárias, mas organizações de configurações heterogêneas com
diferentes componentes de envolvimento familiar (GARCIA-CASTRO e AGUILERA, 2014).
5 Considerações finais
Observou-se que a produção acadêmica sobre a influência familiar na performance financeira
empresarial teve significativa expansão, principalmente nos últimos cinco anos. Esse fator foi
paralelo a uma descentralização dos locais dos estudos (antes centrados nos Estados Unidos)
para diversos países do mundo. Apesar dessa expansão, destaca-se que estudos sobre o tema
ainda são embrionários na África e na América do Sul, e, aparentemente inexistentes na
Oceania. Mais além, a principal contribuição do presente artigo reside na observância de que
os estudos sobre o tema utilizam-se quase que exclusivamente de métodos nomotéticos de
análise. Argumenta-se que, embora importantes, esses métodos não são capazes de identificar
as particularidades de cada caso, de forma que esses estudos abordam as relações familiares e
empresariais apenas de uma perspectiva superficial. Assim, o presente artigo propõe que
pesquisas futuras estudem o tema com uma abordagem qualitativa, de forma a identificar
conteúdos latentes que influenciem na relação entre família e performance financeira.
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