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*   Environmental, Social, and Governance - são o conjunto de práticas ambientais, sociais e de governo de uma organização.

Rosa Areias
Entrepreneurship & Private Business Partner
PwC Portugal, Angola e Cabo Verde

As empresas familiares sabem que devem acompanhar 
esse interesse acelerado em mudanças climáticas,
cadeias de valor sustentáveis e investimento responsável. 
Para isso, terão que passar a fazer da sustentabilidade 
uma questão central nas suas estratégias e trabalhar 
rapidamente para comunicar as suas intenções com 
clareza. Prosperar no mundo atual vai exigir uma mudança 
de mentalidade, repensar prioridades e comportamentos.
O mundo está a mudar, tal como a fórmula para o sucesso 
duradouro das empresas familiares. 

Em Portugal, é crescente o número de empresas familiares 
que têm vindo a colaborar connosco. Esta maior 
participação permitiu que este ano fosse desenvolvido
este relatório nacional que compara as preocupações
das empresas portuguesas com as do resto do mundo. 

Não poderia terminar sem agradecer aos cerca
de 50 membros das empresas familiares portuguesas
que participaram neste estudo e contribuíram para estes 
resultados. Temos orgulho nos líderes que partilham 
connosco as suas preocupações e expectativas
para o futuro. Sabemos que o seu tempo é valioso
e sentimo-nos honrados pela sua participação.

Vivemos tempos únicos. Tempos conturbados
em que  a insegurança e a imprevisibilidade imperam. 
Ainda assim, as empresas familiares cumpriram mais 
uma vez o seu papel. Agiram sem nunca pôr em causa 
os seus valores e a sua visão de longo prazo, 
aumentando a confiança que sobre elas impende
face às demais entidades empresariais. 

Tal aumento da confiança esteve associado ao impacto 
positivo que deixaram na sua atuação durante o período 
que vivemos e no otimismo de acreditar num cenário
de crescimento já em 2022. Curiosamente, o nosso estudo 
mostra que as empresas familiares portuguesas são 
menos otimistas do que a média global nos seus objetivos 
de crescimento para 2021, mas mais ambiciosas para 
2022. 

Dos dados analisados também conseguimos perceber
que as empresas que estavam num processo mais 
avançado na transição para a economia digital tiveram
uma maior capacidade de se adaptar à nova realidade. 
Mas convém salientar que muito ainda há a fazer
a este nível.

O tópico que mais se destaca neste estudo está 
relacionado com uma menor aderência das empresas 
familiares às políticas ligadas às práticas ESG*.
Falar em crescimento não sustentável é pensar a curto 
prazo e condicionar o futuro.

As práticas ESG vão além das questões ambientais. 
Abrangem questões sociais, como as políticas laborais
de uma empresa, gestão de talentos, segurança
de produtos e segurança de dados; abrangem questões
de governo, como diversidade nos órgãos de gestão, 
remuneração de executivos e ética nos negócios. 
Desenvolver e aplicar as ESG implica que a empresa 
esteja envolvida com aquele é o seu impacto social
para criar valor e vantagem de negócios sustentáveis.

Prefácio
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O ano de 2020 foi um ano de teste para todos,
com a COVID-19 a perturbar vidas e meios de subsistência. 
As empresas familiares tiveram como prioridade a saúde
e a segurança dos seus colaboradores ao reconfigurarem
as suas operações para combater a contração da economia 
e o futuro incerto. 

O otimismo é elevado para 2022, apesar de a maioria
dos 2.801 líderes das empresas familiares que participaram 
neste estudo o terem demonstrado antes de serem 
conhecidos os planos de vacinação. A primeira parte
deste relatório analisa a resiliência financeira das empresas 
familiares e mostra como estas estão preparadas para 
liderar na recuperação pós-COVID. 

A segunda parte destaca a necessidade de dar prioridade
à agenda ambiental, social e de governo (“Environmental, 
Social and Governance” ou “ESG”) e de repensar
de que forma as empresas familiares contribuem
para estes três vetores. 

A terceira parte deste relatório avalia o estado
da transformação digital nas empresas familiares.
A pandemia provou a importância vital da existência
de competências digitais. Mas apenas uma em cada três 
empresas familiares portuguesas afirmou que a sua jornada 
de transformação digital já está avançada, embora 
continuem a acreditar que a digitalização é uma prioridade.

Na quarta parte deste relatório abordamos as questões 
associadas à dinâmica familiar. As relações únicas
que tornam uma empresa familiar forte podem também 
impedi-la de avançar. É um tema sensível para muitos,
pelo que a introdução de uma abordagem de governance 
mais profissionalizada aparece como fator essencial
de sucesso. Talvez não seja surpreendente que durante
a pandemia, apesar da estagnação na promoção
de procedimentos formais de governance, tenha duplicado 
o número de inquiridos que formalizaram o planeamento
da sua sucessão. 

Por fim, reunimos ainda testemunhos de proprietários
e gestores de empresas familiares, representantes
de várias empresas e indústrias em todo o mundo. 

O mundo está a mudar; agora é o momento de abraçar 
uma nova fórmula para o sucesso a longo prazo
das empresas familiares.
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Para a preparação deste relatório, e a nível global,
foram inquiridas 2.801 empresas em 87 territórios. 

Posteriormente, foram realizados 3 painéis de discussão 
com líderes de empresas familiares no sentido de avaliar
as conclusões a que chegámos. 

À semelhança do demonstrado no passado, as empresas 
familiares estão numa curva de aprendizagem para ligar
os seus valores com os objetivos do negócio, e vice-ersa.
Nos objetivos empresariais as questões associadas
às ESG já estavam muitas vezes presentes, mas muito 
mudou e a um ritmo nunca visto.

2.801
Inquiridos a nível global

87
territórios

55%
de empresas inquiridas 
a nível global cresceu 
nos 12 meses 
pré-COVID-19

86%
das empresas 
inquiridas esperam 
de crescer em 2022

Alguns dados globais

Mesmo antes da pandemia, 43% dos consumidores 
esperavam que as empresas fossem responsáveis
pelo seu impacto ambiental. As empresas com as mais 
elevadas classificações de ESG estão a destacar-se
em relação a outras e recuperaram mais rapidamente
da primeira vaga da pandemia.

O momento
de agir é agora.
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15%

As respostas dos cerca de 50 gestores em Portugal permitiram-nos, pela primeira vez, efetuar uma análise comparativa 
com as opiniões ao nível global. 
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Principais resultados em Portugal

A resiliência económica é elevada

das empresas familiares inquiridas em Portugal
afirmaram ter necessitado de capital adicional em 2020;
e apenas cerca de um quarto (38%) dos acionistas
preveem uma redução dos seus dividendos durante a crise.
Quase metade (46%) esperam crescer em 2021.

O progresso na transformação digital é lento

31%
referem que as suas competências digitais são fortes 
(38% globalmente). 

Existe uma vontade genuína de liderar
em temas de sustentabilidade, mas a ação
tem sido lenta

Existe alguma resistência à mudança 
e à profissionalização

63% 65%
das empresas portuguesas inquiridas afirmam existir
uma oportunidade para liderarem nas práticas 
empresariais sustentáveis e 48%, em média,
têm uma estratégia de sustentabilidade em vigor
(37% a nível global).

das empresas portuguesas têm uma visão e valores 
devidamente identificados, ficando acima da média
global (51%). 

Apenas 15% têm planos de sucessão (30% a nível global), 
e 29%, em Portugal e a nível global, afirmam que existe 
alguma resistência à mudança.

Apenas Só



A pandemia de COVID-19 tem sido
um teste extraordinário de resistência
para quase todas as empresas. 
As empresas familiares estão a enfrentar 
este desafio numa altura em que
as previsões já se mostravam afetadas
pela incerteza financeira.  
Antes da pandemia, 55% dos inquiridos 
previam crescer em 2020 – a percentagem 
mais baixa desde 2010 (ver Figura 1).
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Ao olharem para além da COVID-19, quase metade (48%) 
das empresas familiares inquiridas em Portugal esperam 
que as suas vendas diminuam. Mas 83% acreditam
no regresso a taxas de crescimento pré-pandémicas
até 2022, o que traduz um nível impressionante
de otimismo, dado que nenhuma vacina tinha sido ainda 
aprovada quando o questionário foi realizado. 

Não surpreendentemente, o impacto da COVID-19 nas 
vendas é desigual entre os vários setores. 84% dos que 
operam nos setores da hotelaria e lazer – a percentagem 
mais elevada de entre todos os setores – esperam uma 
contração, seguidos de 64% no setor automóvel e 63%
no setor de entretenimento e meios de comunicação social.

Resiliência
Cerca de um quarto (38%) das empresas portuguesas 
inquiridas tiveram de reduzir dividendos e 25%
dos membros da família sofreram cortes salariais.

Ainda assim, apenas 15% das empresas precisou
de capitalização adicional (21% no global); 6% dos 
proprietários estão a utilizar os seus próprios fundos 
e 46% esperam ser controlados apenas pela família
ou manter-se familiares, mas com gestão externa,
nos próximos cinco anos.

Nota: As somas podem não totalizar 100. Os resultados mostram apenas a percentagem de respostas que indicam “crescimento” ou “declínio” das vendas. 
O leque de respostas possíveis às perguntas de escolha múltipla incluia “estável” e “não sabe”. 
A base são todos os inquiridos nacionais (n=48) e globais (n=2.801).
Fonte: 10ª edição do Global Family Business Survey da PwC

Crescimento no último exercício financeiro
(pré COVID-19)

Impacto da COVID-19 nas vendas

As empresas familiares portuguesas
são menos otimistas do que a média global 
em termos de objetivos de crescimento futuro 
para 2021.

Figura 1: Em Portugal, o crescimento pré-COVID-19 é mais elevado do que o global, mas o impacto tem sido maior
Q: No último exercício financeiro, pré-COVID-19, diria que nas suas vendas houve...

Q: Qual será o impacto mais provável da pandemia nas suas vendas?
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As empresas familiares têm-se revelado robustas e 
adaptáveis e, como já nos habituámos, estão a adotar uma 
abordagem centrada nas pessoas, dando prioridade ao 
bem-estar dos seus colaboradores e ao apoio das suas 
comunidades locais durante toda a crise.

A grande maioria dos negócios familiares em Portugal 
focou-se na retenção dos seus colaboradores e 71% estão 
a permitir o trabalho remoto. 

Mais de um quarto tomou ações para apoiar a comunidade 
local e estão a reorientar a sua produção para satisfazer a 
procura relacionada com a pandemia.

Figura 2: De volta ao “business as usual” em 2022
Q: Qual das seguintes opções descreve melhor as ambições da sua empresa para 2021 e 2022?

Nota: A base são todos os inquiridos nacionais (2021: n=48) e globais (2021: n=2.801).
Fonte: 10ª edição do Global Family Business Survey da PwC

Apesar de tudo, os objetivos de crescimento em Portugal 
são muito mais cautelosos para 2021 e mais ambiciosos 
em 2022 (ver Figura 2).

Apenas 46% das empresas familiares portuguesas 
esperam crescer em 2021 (65% a nível global). A grande 
maioria (83%) espera ver um crescimento em 2022 (86% 
globalmente).
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2021

Portugal 8% 38% 42% 8%

13% 51% 27% 7%Global

2022

Portugal

Global  21% 65% 11% 2%

27% 56% 13% 2%

Crescer de forma rápida e agressiva Crescer de forma estável Consolidar Contrair/reduzir para sobreviver



A pressão sobre as empresas
para contribuírem para um ambiente
mais limpo  e uma sociedade mais justa 
está a aumentar. 
As ações – e não apenas compromissos 
– em torno de uma agenda
de sustentabilidade irão assumir
uma urgência renovada. 
Em 2017, a PwC já tinha identificado
cinco desafios* que o mundo atualmente 
enfrenta: disparidade de riqueza, 
disrupção tecnológica, pressões 
demográficas, polarização de opiniões 
e declínio da confiança.
A COVID-19 apenas contribuiu
para acelerar e intensificar alguns
destes desafios.

 * PwC, ADAPT: Five urgent global issues and implications, 2020, https://www.pwc.com/gx/en/issues/adapt.html.
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Sustentabilidade:
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https://www.pwc.com/gx/en/issues/adapt.html
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As empresas familiares deveriam ser, à partida, líderes
em matéria de sustentabilidade. São as que geram 
confiança1, são potencialmente mais ágeis e estão, 
tipicamente, livres das pressões a curto prazo. E têm,
de facto, um impacto significativo. 

Em 2018, as 750 maiores empresas familiares
empregavam mais de 30 milhões de pessoas, gerando
9,1 biliões de dólares.2 Mas existe o risco de as 
abordagens
e as formas pré-estabelecidas de pensar, particularmente 
no que se refere ao significado da sustentabilidade
e à forma como as empresas familiares são governadas,
as impeçam de avançar. Por enquanto, algumas não estão 
a dar prioridade às ESG ou a práticas sustentáveis
(ver Figura 3). 

1. Edelman, Edelman Trust Barometer 2020
2. David Bain, “The World’s Top 750 Family Businesses Ranking” Family Capital, 2020.

Figura 3: As empresas portuguesas referiram o desenvolvimento das competências digitais e a expansão para novos 
mercados como as suas principais prioridades 
Q: Quais as cinco principais prioridades da empresa, para os próximos dois anos?

Nota: A base são todos os inquiridos nacionais (2021: n=48) e globais (2021: n=2.801).
Fonte: 10ª edição do Global Family Business Survey da PwC

De facto, as principais prioridades das empresas
em Portugal, para os próximos dois anos, são a melhoria 
das competências digitais, a expansão para novos 
segmentos de mercado/clientes e o aumento
dos investimentos em inovação e I&D.

No entanto, existe maior sensibilidade das empresas 
portuguesas, face à média global, em dar prioridade
à redução da pegada de carbono e ao aumento
da responsabilidade social na organização. 

Na verdade, quase metade dos inquiridos (48%)
já desenvolveram e comunicaram uma estratégia
de sustentabilidade (ver Figura 4). 

Desenvolver as competências digitais

Expansão para novos mercados/segmentos de clientes

Aumentar os investimentos em inovação e I&D

Introdução de novos produtos/serviços

Maior utilização de novas tecnologias

Reduzir a pegada de carbono da organização

Aumentar a responsabilidade social da organização

Repensar/alternar/adaptar o modelo de negócio

Prosseguir com aquisições ou fusões estratégicas

Aumentar a participação do NextGen na tomada de decisões/gestão

Aumentar a colaboração com outras empresas

Reduzir as dependências ao longo da cadeia de valor

Proteger o nosso negócio core – cobertura de custos/sobrevivência

Apoiar a comunidade local através do aumento do investimento/atividade

Reimaginar a nossa abordagem à forma como medimos o sucesso

90%

80
%

Digitalização,
inovação

e tecnologia

81%

82
%

Expansão/
Diversificação

67%

65
%

Evolução/
Novas 

abordagens

65%

65
%

Sustentabilidade/
Comunidade local

Principais prioridades das empresas, por tópico:

Portugal Global

2%

8%

10%

10%

25%

27%

29%

31%

31%

40%

44%

44%

46%

60%

63%
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https://www.famcap.com/the-worlds-750-biggest-family-businesses
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A falta de priorização dos temas de sustentabilidade
é um raro exemplo de uma situação em que as 
empresas familiares são prejudicadas pela sua 
independência. As empresas cotadas têm vindo a 
sentir, nos últimos anos, uma crescente pressão em 
torno
da sustentabilidade, por parte de clientes, financiadores, 
acionistas e colaboradores. Nos Estados Unidos
da América, o investimento em fundos de ESG 
quadruplicou num ano, para mais de 21 mil milhões
de dólares em 2019, e a regulamentação relacionada 
com a sustentabilidade aumentou, incluindo a 
divulgação de informações sobre as emissões
ou relatórios de remuneração por género.3 As empresas 
cotadas, que têm vindo a ser constantemente 
incentivadas a ter práticas e políticas ESG, não têm 
outra alternativa senão responder e, ao fazê-lo,
estão a liderar nesta adaptação. Para as empresas 
familiares a oportunidade de atingirem o seu objetivo 
prioritário – a expansão para novos mercados – pode vir 
a servir de impulso para o investimento nas ESG.

Recuperar a agenda ESG
Mas retribuir está no ADN das empresas familiares. 
Pensam no impacto total do seu negócio na sociedade,
dão prioridade ao bem-estar dos seus colaboradores
e acreditam nas ações de apoio às suas comunidades
e à sociedade. 75% das empresas inquiridas em Portugal 
dedicam-se, de alguma forma, a atividades de 
responsabilidade social, incluindo 31% que referem
dedicar-se à filantropia.

É a forma como pensam sobre a sustentabilidade
que deve mudar. A sustentabilidade deverá ser central
nas suas operações comerciais, em vez de apenas estar 
refletida nas suas atividades filantrópicas. Em algumas 
economias já o é. 

A nossa análise mostra que em países onde as formas 
tradicionais de filantropia são menos praticadas
as empresas familiares têm entendido a mensagem.
Na Ásia, por exemplo, as empresas familiares estão
a abraçar práticas de sustentabilidade, colocando-as
no centro do que fazem. Na China, 79% das empresas 
familiares estão a dar prioridade à sustentabilidade,
que compara com apenas 23% nos EUA. Contudo, 76% 
das empresas norte-americanas contribuem fortemente 
para a sua comunidade, em comparação com 54%
na China.

“A sustentabilidade é sobre ser-se bom
e não apenas fazer o bem.”
Vimal Shah, chairman da Bidco Africa Group, agronegócio 
e fabricante de bens de consumo no Quénia, Uganda 
e Tanzânia

3.Morningstar, Sustainable Funds U.S. Landscape Report, 2020

Nota: A base são todos os inquiridos nacionais (2021: n=48) e globais 
(2021: n=2.801).
Fonte: 10ª edição do Global Family Business Survey da PwC

Figura 4: Menos de metade das empresas portuguesas 
têm uma estratégia de sustentabilidade desenvolvida 
e comunicada
Q: Com quais das seguintes afirmações concorda?
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Temos a responsabilidade
de combater as alterações
climáticas a as suas
consequências

Garantimos que
a sustentabilidade está no centro 
de tudo o que fazemos

Contribuímos ativamente
para a comunidade

Temos uma estratégia
de sustentabilidade desenvolvida 
e comunicada que informa todas 
as nossas decisões

63%

58%

48%

48%

50%

49%

54%

37%

Portugal Global

https://www.morningstar.com/lp/sustainable-funds-landscape-report


As ESG são um tema existencial. As empresas que não 
demonstrem o seu empenho em práticas sustentáveis 
poderão vir a ser penalizadas pelos consumidores, pelos 
meios de comunicação social e até mesmo pelos 
reguladores. 

Quase dois terços das empresas portuguesas inquiridas 
sentem que têm a responsabilidade de combater as 
alterações climáticas e as suas respetivas consequências. 
Além disso, 58% asseguram que a sustentabilidade está no 
centro de tudo o que fazem (Figura 4). 

As intenções futuras são também encorajadoras, com 63% 
das empresas em Portugal a referir que existe uma 
oportunidade para que empresas como a sua liderem as 
práticas empresariais sustentáveis (vs. 55% a nível global). 
Os proprietários de empresas familiares querem, acima de 
tudo, criar um ativo duradouro para as gerações futuras. 

Se a sustentabilidade não for uma prioridade, a sua licença 
para operar e o seu legado poderão estar em risco. E 
parece que a COVID-19 aumentou mesmo o desejo de os 
proprietários protegerem o seu negócio e construírem um 
legado (ver Figura 5). 

79% das empresas familiares portuguesas querem, a longo 
prazo, criar um legado e proteger o negócio como o ativo 
familiar mais importante. Assegurar que o negócio 
permanece na família é também uma prioridade, para os 
próximos cinco anos ou mais.

Figura 5: Objetivos de longo prazo para o negócio
Q: Quão importantes são, para si, os seguintes objetivos de longo 
prazo nos próximos cinco ou mais anos?

Principais prioridades de longo prazo para as empresas familiares

Nota: A base são todos os inquiridos nacionais (2021: n=48) e globais 
(2021: n=2.801).
Fonte: 10ª edição do Global Family Business Survey da PwC
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63%
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A visão da linha 
da frente

Os membros do nosso painel de representantes de  
empresas familiares concordam que existe uma 
inegável oportunidade de melhoria quando se trata de 
traduzir os valores fundamentais da família em ações 
concretas, que demonstrem o seu compromisso para 
com as práticas ESG. Consideram ser fundamental 
colmatar essa lacuna, não só para criar oportunidades, 
mas também para assegurar o futuro dos negócios a 
longo prazo. 

Mas reconhecem também que as suas empresas 
familiares ainda estão no início da curva de 
aprendizagem na avaliação do cumprimento dos 
critérios de sustentabilidade: por exemplo, em como 
atingir o Net Zero nas emissões de carbono ou como 
comunicar o progresso e o compromisso alcançados. 

O painel acredita que o interesse das próximas 
gerações (NextGen) na sustentabilidade será relevante 
não só para encorajar as empresas a abraçar as ESG, 
mas também para atrair os membros mais jovens da 
família. O propósito e o significado das ações são 
fundamentais para esta geração e o compromisso com 
as práticas ESG podem permitir ambos.

“Se não se incorporar a sustentabilidade em 
tudo o que faz, o negócio tenderá a acabar, 
independentemente do setor em que se 
encontre. É apenas uma questão de tempo.”
Jakob Haldor Topsøe, presidente da Haldor Topsøe Holding, 
tecnologia química, Dinamarca

O que dizem os líderes?
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Recomendações obtidas dos painéis

Incorporar as ESG nos seus negócios e modelo operacional 
Os líderes das empresas familiares do painel concordam que os objetivos das práticas ESG evoluíram 
de serem apenas uma característica favorável para se tornarem num imperativo de sucesso nos negócios. 

Obter apoio externo na avaliação, medição e cumprimento dos objetivos de ESG 
As métricas associadas às ESG são recentes e não existe um sistema internacional consistente para reportar
a sua implementação. Foi apenas em setembro de 2020 que o Fórum Económico Mundial publicou
o enquadramento para avaliar a implementação das ESG.4 Estas métricas foram bem recebidas pelos líderes
das empresas familiares, que já estão a trabalhar para que exista uma maior responsabilização e monitorização
nos seus próprios negócios. O recurso a especialistas externos é visto como um fator importante para abordar
com sucesso o tema da sustentabilidade.  

Comunicação, comunicação, comunicação
Todos os membros dos painéis referiram que é muito relevante discutir publicamente os objetivos e progresso 
alcançados.

Envolver a NextGen
As gerações mais jovens são a força motriz da sustentabilidade. As questões de ESG surgem naturalmente. 
As empresas da quarta geração, por exemplo, apresentam maior propensão a incorporar a sustentabilidade 
na tomada de decisões (60%, em comparação com 55% de todos os inquiridos) e são mais propensas
a ter já uma estratégia de sustentabilidade bem desenvolvida (40% vs. 35%).

Encorajar a diversidade no conselho de administração
A inexistência da pressão dos mercados de capitais pode ser uma desvantagem para as empresas familiares 
quando se trata de ESG. Um conselho de administração diversificado, com contributos independentes,
tem o potencial de estimular a reflexão em torno da sustentabilidade.

4.World Economic Forum, Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation, 2020
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Como iniciar a agenda
da sustentabilidade
Estas são as quatro áreas a considerar para ajudar
a incorporar práticas ESG nas suas operações comerciais 
e para envolver a NextGen e o conselho de administração 
no processo.

• Medir o impacto total das ações de ESG. A PwC
criou um quadro de Medição e Gestão do Impacto Total 5 

para apoiar as empresas a desenvolver as competências 
necessárias para cumprirem com os objetivos de práticas
ESG e tomarem as melhores e mais informadas decisões
de negócio.

• Seguir as melhores práticas relativamente
ao relato não-financeiro. O Fórum Económico Mundial 
publicou recentemente o seu relatório "Measuring 
Stakeholder Capitalism", que descreve um conjunto
de métricas universais sob quatro pilares: pessoas, planeta, 
prosperidade e princípios de governação.6

• A sua família é única e os seus descendentes também. 
Realize um breve questionário para descobrir qual o caminho 
em que os NextGen  se posicionam
e explore casos de estudos e recomendações,
para a geração atual e seguinte.7

• Considere mudar a composição do seu conselho
de administração. Uma administração mais diversificada
que não seja composta apenas por familiares, ou amigos
de família, poderá ajuda a desafiar o pensamento.8

5. PwC, Total Impact Measurement and Management,  2021
6. World Economic Forum news release, “Measuring Stakeholder Capitalism: Top 

Global Companies Take Action on Universal  ESG Reporting,” 2020
7. PwC, Global NextGen Survey 2019, 2019
8. Jared Landaw (Barington Capital Group LP), “Maximizing the Benefits of Board 

Diversity: Lessons Learned From Activist Investing,” Harvard Law School 
Forum on Corporate Governance, 2020

"No passado, nunca falámos do nosso 
impacto positivo porque seríamos vistos
como gabarolas. Essa é uma mudança
de mentalidade que tem de acontecer.”

R. Dinesh, diretor executivo da TVS Supply Chain 
Solutions Limited, setor logístico, Índia
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A pandemia destruiu quaisquer dúvidas 
que pudessem existir sobre os benefícios 
da transformação digital. Os serviços 
digitalizados tornaram-se o novo normal, 
da noite para o dia, e as empresas
com capacidades digitais já estabelecidas 
saíram-se melhor do que as demais. 

Isto foi também a realidade nas empresas 
familiares. As que tinham fortes 
competências digitais e dados bem tratados 
tiveram melhor desempenho do que 
as restantes.
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Ainda aquém
Na maturidade digital



Embora a quase totalidade das empresas 
portuguesas inquiridas (90%) tenha afirmado que as 
iniciativas relacionadas com a digitalização, a 
inovação e a tecnologia são a sua principal prioridade, 
o progresso nestas áreas tem sido lento. Apenas 17% 
afirmam que o seu caminho para a digitalização está 
completo e 69% acreditam que ainda têm um longo 
caminho
a percorrer. Na edição anterior deste nosso estudo, 
em 2018, 80% dos inquiridos, a nível global, 
tinham-se
mostrado preocupados com a inovação e a 
tecnologia. Mas, apesar de terem referido as 
competências digitais como a sua segunda maior 
prioridade,
29% em 2021 (21% em Portugal) ainda afirma
que não possuem competências digitais fortes e que
o desenvolvimento destas também não está no topo 
da sua agenda (ver Figura 6).

Agora é o momento de agir.
A experiência das empresas familiares que atualizaram 
as suas competências digitais revela a importância 
fundamental de ter um plano de ação claro. As vantagens 
reais da digitalização nem sempre coincidem com as 
expectativas, pelo que o planeamento é fundamental. 
A nível global, 58% das empresas que se consideram 
digitalmente fortes utilizam a tecnologia para melhorar o 
cumprimento de obrigações de relato financeiro, contudo 
apenas 44% das empresas que planeiam uma atualização 
digital a veem como uma prioridade.

Isto precisa de mudar.

Em Portugal, apesar de a maioria das empresas assumir 
ter uma forte liderança e acesso a informação fidedigna 
atempadamente, apenas um terço considera ter fortes 
competências digitais (38% a nível global).  

Uma em cada três indica, também, existir uma resistência 
dentro da empresa para aceitar e adotar comportamentos 
de mudança. Esta atitude pode constituir um desafio,
numa altura em que a digitalização e a sustentabilidade 
começam a ser requisitos essenciais para o sucesso 
futuro.

Figura 6: A maioria das empresas portuguesas considera ter fracas competências digitais, mas fazem delas
uma prioridade

Apenas 31% das empresas 
em Portugal se descreve 
como digitalmente fortes.

Q: Como classifica as suas competências e prioridades digitais?

Those with next gen in 
FB no more likely to 
have strong digital 
capabilities or have it as 
a priority

17% 
(19% a nível global)

15%
(19% a nível global)

48%
(33% a nível global)

21%
(29% a nível global)

Fortes, já não são uma prioridade Fortes e prioridade elevada

Não são fortes, mas são prioridadeNão são fortes nem uma prioridade

Q: Com quais das seguintes afirmações concorda?

Nota: A base são todos os inquiridos nacionais (2021: n=48) e globais (2021: n=2.801).
Fonte: 10ª edição do Global Family Business Survey da PwC
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Temos uma equipa de liderança 
forte e estabelecida

Temos acesso a informação/
dados fiáveis, em tempo útil, 
que alimentam o processo
de tomada de decisão

Temos uma estrutura de 
governação clara e nivelada

Existem funções e 
responsabilidades caras
para os envolvidos na gestão 
do negócio

Temos capacidade de mudar de 
rumo a curto prazo,
devido à liquidez da empresa

Temos fortes competências 
digitais

Existe uma resistência
dentro da empresa para adotar 
a mudança

65%

77%

81%

65%

42%

31%

29%

Portugal Global

71%

66%

65%

74%

58%

38%

29%



Fortes competências digitais traduzem-se 
em melhor desempenho
As empresas que consideram ter fortes competências 
digitais têm: 

A visão
da linha da frente

Os painéis confirmam que as empresas com sólidas 
competências digitais tiveram maior facilidade na transição
dos seus colaboradores para o trabalho remoto.
A agilidade das empresas é evidente nas rápidas adaptações 
que fizeram no seu modelo ou nas operações comerciais. 
A tensão inter-geracional em torno da transformação digital 
também é relevante.
 

O que dizem os líderes?

Melhor desempenho esperado
71% esperam crescer em 2021 (vs. 61%) e 88% 
esperam crescer em 2022 (vs. 85%)

Maior agilidade
86% têm acesso a informação/dados fiáveis e oportunos 
que alimentam a tomada de decisões (vs. 54% para outras 
empresas familiares)

Maior foco na sustentabilidade
60% asseguram que a sustentabilidade está no centro de tudo o 
que fazem (vs. 42% para outras empresas familiares)

Maior transparência
73% dizem que a informação é partilhada de forma 
transparente e atempada entre os membros da família 
(contra 58% para outras empresas familiares)

“A digitalização não é um objetivo 
que se possa alcançar; é uma 
viagem constante. A atual pandemia 
mostrou-nos o poder das 
tecnologias digitais quando as 
implementamos corretamente e com 
um claro objetivo de criação de valor
para clientes e colaboradores.”

Burkhard Eling, CEO do Grupo Dachser, 
setor logístico, Alemanha
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Recomendações obtidas dos painéis

Redescobrir o seu talento empreendedor
A pandemia tem sido essencial para relembrar as empresas familiares do seu potencial, 
particularmente no que diz respeito às oportunidades decorrentes da tecnologia.

A transformação digital e a agilidade andam de mãos dadas
A tecnologia digital ajudou as empresas a mudarem rapidamente as suas operações.

Permitir que a próxima geração possa desafiar as prioridades
Os elementos das novas gerações são uma força motivadora relevante para a 
digitalização. No nosso estudo NextGen de 2019 mostrámos que os membros mais 
jovens encaram a tecnologia como um dos três mais importantes motores de mudança 
dos negócios e 64% sentiam que esta era a área onde podiam acrescentar maior valor.9

9 PwC, Global NextGen Survey 2019, 2019, https://www.pwc.com/gx/en/services/family-business/nextgen-survey.html.
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10. PwC, Data and analytics, 2021
11. Al Kent, David Lancefield & Kevin Reilly, “The four building blocks of transformation” strategy+business, 2018
12. PwC, New world. New skills, 2021

Como fazer a sua transformação digital 
avançar mais rapidamente
Avançar mais rapidamente numa viagem digital requer
a compreensão do valor dos dados e das ferramentas analíticas, 
bem como o compromisso de requalificação da sua força
de trabalho. Deve também reconhecer-se que a transformação 
deve fazer parte de uma mudança cultural que seja apoiada
por líderes altamente empenhados.

Este processo começa ao colocar-se as perguntas certas:

• Como posso tomar decisões mais rápidas e melhores, 
otimizando os meus ativos de dados?10

• Conheço os fatores críticos de sucesso
para a transformação do meu negócio?11

• A minha força de trabalho está preparada para o futuro?12
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Decorrente da natureza das relações pessoais
sobre as quais são construídas, as empresas familiares 
são complexas. Estas relações, que permitem à 
empresa agir e adaptar-se rapidamente, podem 
também atrasar ou reter decisões e pode ser difícil 
admitir
que a comunicação entre os membros da família,
e entre gerações, não é o que poderia ser. 

Sete em cada dez inquiridos nacionais (73%) dizem
que os membros de família que não estão no conselho 
de administração confiam nos membros de família
que estão, mas os dados apontam para uma discórdia: 
apenas 60% referem que todos os membros de família 
partilham opiniões semelhantes sobre o futuro
da empresa.
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Dinâmica familiar:
saber discutir temas sensíveis



Mais de metade (59%) admite resolvê-lo abertamente
entre a família. Porém, apenas 15% tem um sistema
de resolução de conflitos definido e apenas 3% utilizam
um serviço externo para a resolução de conflitos
(12% a nível global). 

59% das empresas familiares
em Portugal discutem abertamente 
possíveis situações de conflito familiar.

Figura 7: A grande maioria das empresas familiares portuguesas resolvem abertamente os seus conflitos. 
Um terço admite mesmo não passar sequer por essas situações (23% a nível global)

Nota: A base são todos os inquiridos nacionais (2021: n=48) e globais (2021: n=2.801).
Fonte: 10ª edição do Global Family Business Survey da PwC

Q: Com quais das seguintes afirmações concorda? Q: Qual das seguintes opções, caso existam, descreve a forma 
como os conflitos familiares são geridos na sua empresa?
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O conflito é tratado
entre a família imediata 18%

O conflito é discutido 
abertamente
entre a família

59%

Aplicamos o nosso 
mecanismo de resolução 
de conflitos

15%

Utilizamos um serviço
de resolução de conflitos
de terceiros

3%

Ignoramos os conflitos
por causa das normas 
societárias

6%

Nunca 29%

Raramente 33%

De tempos a tempos 29%

Regularmente 8%

Portugal Global

Portugal Global

Existem muitas questões sensíveis a discutir e muitas 
áreas em que o progresso está a ficar aquém do esperado 
(ver Figura 7). 

A harmonia familiar nunca deve ser um dado adquirido. 
Precisa de ser trabalhada e planeada e deve ser abordada 
com o mesmo foco e profissionalismo que é aplicado
à estratégia empresarial e às decisões operacionais.

O conflito é inevitável. Apenas um terço dos inquiridos
em Portugal  (29%) referiu nunca ter tido um 
desentendimento e 33% referem raramente ser esse
o caso (37% a nível global).

Por outro lado, os desentendimentos são uma ocorrência 
regular para um em cada dez (8%). Lidar com os mesmos 
é um assunto muito privado e por isso 18% dos inquiridos 
lidam com eles internamente, dentro do círculo da família 
mais próxima (52% no global). 

42%

52%

13%

13%

6%

7%

33%

37%

23%



Os níveis de confiança, transparência e comunicação
são sentidos como sendo bastante elevados - 60% dizem 
que há um alinhamento familiar na direção da empresa 
(em comparação com 58% globalmente). A maioria (69%) 
dos inquiridos nacionais referem ainda que os membros
de família comunicam regularmente sobre o negócio
e metade admite que, em resultado da pandemia,
a comunicação se tornou mais regular e se  intensificou, 
especialmente entre as diferentes gerações (Figura 8).

Três quartos das empresas familiares portuguesas sentem 
que têm um claro sentido de valores empresariais e/ou 
familiares e estes valores ajudaram uma clara maioria 
durante a pandemia de COVID-19. No entanto, menos
de metade tem os seus valores e a missão da empresa
por escrito/divulgados (ver Figura 9).

Figura 9: Os valores são importantes, mas apenas metade dos inquiridos os colocou por escrito e menos de metade 
definiu as políticas de governance
Q: Com quais das seguintes afirmações concorda? Q: Qual das seguintes políticas e procedimentos, caso existam,

tem em vigor?

Figura 8: As empresas familiares portuguesas mostram-se bastante confiantes e admitem comunicar de forma 
regular
Q: Com quais das seguintes afirmações concorda?

O planeamento da sucessão é uma das questões
mais sensíveis e a pandemia parece ter concentrado
as atenções para esta área. A nossa análise confirma
um avanço no planeamento da sucessão: 15% das 
empresas em Portugal (30% globalmente) têm agora
um plano de sucessão formal.

No total, 67% das empresas em Portugal têm alguma 
forma de política ou procedimento de governação em vigor 
(vs. 79% a nível global), mas, para muitas, existem ainda 
lacunas significativas. 
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Os membros da família
que não compõem o conselho
de administração têm um 
elevado nível de confiança
nos familiares que o fazem

Os membros da família 
comunicam regularmente
sobre a empresa

A informação relevante é 
partilhada de forma transparente 
e atempada entre os membros 
da família

Todos os membros da família 
envolvidos ou afetos à empresa 
têm pontos de vista e prioridades 
semelhantes sobre a direção
da empresa

73%

68%

69%

66%

64%

67%

60%

58%

A pandemia de COVID-19 
intensificou a comunicação
entre as diferentes gerações
de membros da família

52%

46%

A comunicação entre membros 
da família sobre o negócio 
aumentou durante a pandemia

50%

53%

Portugal Global Portugal Global

Estatuto ou protocolo familiar

Política de dividendos

Política laboral familiar

Acordo parassocial

Mecanismo de resolução de conflitos

Acordos pré-nupciais

Disposições de entrada e saída

Procedimentos de emergência
e de contingência 

Testamento

28%
42%

37%
33%

23%
25%

47%
25%

15%
23%

20%
17%

18%
10%

19%
8%

34%
4%

A família proprietária da empresa tem um 
claro conjunto de valores familiares 70%

75%

A família tem um claro sentido dos valores
e objetivos acordados com a empresa 68%

71%

A família tem uma visão documentada
e uma declaração de objetivos (missão) 
para a empresa 51%

65%

Os valores da empresa definem expetativas 
claras para os membros familiares 58%

65%

A família tem um código de conduta definido
47%

56%

A família tem os valores familiares e a 
missão para a empresa reduzidos a escrito

44%
46%

Portugal Global

Portugal Global

Nota: A base são todos os inquiridos nacionais (2021: n=48) e globais (2021: n=2.801).
Fonte: 10ª edição do Global Family Business Survey da PwC



Os valores são um fator de atração 
para os NextGen
Cerca de um terço das empresas portuguesas inquiridas 
(33%) esperam que os membros de família possam ser 
acionistas maioritários nos próximos cinco anos
(ver Figura 10). As gerações mais jovens são fortemente 
motivadas pelo propósito quando se trata da sua carreira
e, por vezes, lutam para encontrar esta questão no 
negócio familiar. Valores empresariais claros podem ajudar
a colmatar a lacuna geracional e dar aos NextGens aquele 
sentido de propósito a que ambicionam. A nível global,
as empresas que reduzem a escrito os valores pelos quais 
se pautam estão mais preparadas para a sucessão e são 
mais comunicativas e transparentes. Acresce ainda que 
tiveram um desempenho melhor do que os seus pares 
durante a pandemia. Em Portugal, embora 75% das 
empresas afirmem que a família tem um conjunto claro
de valores, apenas 46% os reduziu a escrito. 

Figura 10: Metade das empresas portuguesas têm membros NextGen e cerca de um terço espera que a  4.ª geração 
possa vir a ser a maioria acionista do negócio daqui a cinco anos

Q: Há algum membro da família da NextGen envolvido na empresa?
E em que nível?

23%
(15% a 5 anos)

1.ª geração

33%
(23% a 5 anos)

2.ª geração

3.ª geração

23%
(29% a 5 anos)

4.ª geração

21%
(33% a 5 anos)

Q: Como classificaria a maioria acionista da sua empresa familiar 
por geração atualmente? E daqui a cinco anos? 

50% dos NextGen trabalham
nas suas empresas familiares
(vs. 55% a nível global) 

Agora Daqui a 5 anos
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31%

No conselho
de administração

30%

No conselho
de gestão

29%

23%

Trabalha
na empresa
mas com um

cargo diferente

17%

21%

São acionistas
da empresa

25%

31%

Nenhum
NextGen
envolvido

na empresa

46%

38%

Portugal Global

Nota: A base são todos os inquiridos nacionais (2021: n=48) e globais (2021: n=2.801).
Fonte: 10ª edição do Global Family Business Survey da PwC



A visão da linha 
da frente
O que dizem os líderes?

Os valores escritos correlacionam-se fortemente 
com o sucesso
As empresas que referem ter os valores por escrito têm: 

O nosso painel concorda plenamente que as dinâmicas familiares são uma questão sensível. Temas como a sucessão
têm uma grande carga emocional, o que os torna difíceis de abordar. A tendência para tentar evitar estas questões é grande, 
embora a sucessão seja a única área de governo familiar em que as ações concretas aumentaram desde o nosso inquérito
de 2018. Muitas famílias querem manter a discussão destas questões sensíveis entre si, mas concordam que muitas vezes 
precisam de apoio profissional e moderação para as abordar adequadamente. Encontrar esse apoio pode ajudar a 
profissionalizar o negócio e encorajar as famílias a reconsiderar o papel, as responsabilidades e a composição do conselho 
de administração e da direção.

Melhor desempenho
A nível global, 58% verificaram um crescimento antes da COVID 
(vs. 52% de outras empresas familiares)

Maior transparência
77% referem que a informação é partilhada de forma 
transparente e atempada entre os membros da família (vs. 54% 
de outras empresas familiares) e 77% dizem que os membros 
da família comunicam regularmente sobre o negócio (vs. 57%)

Maior apoio dos colaboradores, fornecedores 
e comunidade
54% prestaram apoio emocional/de saúde mental aos seus 
colaboradores (contra 39% para outras empresas)

Melhor preparação para a sucessão
41% das empresas familiares têm um plano de sucessão robusto, 
documentado e divulgado (contra 20% para outras empresas 
familiares)

“Muitos proprietários de empresas familiares 
passam muito tempo no negócio, mas muito 
menos tempo em questões familiares. 
Muitas vezes a sensação é a de que não 
têm problemas, por isso não há razão para 
ter tempo para discutir questões familiares. 
Mas se não gastam tempo com isto, ou se 
só o fazem quando surge um conflito, então 
poderá ser tarde demais.”

Farhad Forbes, co-presidente, Forbes Marshall, 
engenharia, Índia, e presidente da Family 
Business Network International
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Recomendações obtidas dos painéis

Profissionalizar o governo nas empresas familiares
Ter uma estrutura de governo profissionalizada e um processo claro para a resolução 
de conflitos, de preferência um que envolva elementos independentes, é importante, 
particularmente para as empresas familiares. Este tipo de abordagem retira a componente 
emocional e o preconceito pessoal do processo de tomada de decisão, que são 
identificados pelos próprios como obstáculos comuns para os negócios.

O governo deve refletir o dinamismo familiar
As empresas familiares precisam de rever regularmente as suas estruturas de governo 
porque a estrutura acionista muda à medida que os NextGens vão entrando na empresa 
e devido às sua próprias ligações familiares. É, assim, importante estabelecer parâmetros 
num protocolo familiar e mantê-lo atualizado.

Reduzir a escrito os valores
Reduzir a escrito os valores sobre os quais se regem os negócios familiares, 
é muito importante para a comunicação e para os processos de transição. 

Permitir ajuda externa
Conflitos e diferenças de opinião são inerentes à natureza humana. Contudo, as emoções 
envolvidas nas discussões familiares podem ser difíceis de resolver internamente sem 
o apoio de um elemento externo que possa trazer uma posição de neutralidade.
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Como abordar um modelo familiar 
de governo

As dinâmicas familiares são sempre uma questão emocional, 
mas que, quando abordadas, pode levar a resultados 
significativamente mais fortes. Eis alguns passos iniciais para 
ajudar a assegurar boas relações de trabalho dentro de uma 
empresa familiar:

• Junte-se a uma rede que permita a partilha de experiências
e onde poderá identificar consultores de confiança.
Estas redes operam através de organizações regionais
e internacionais, incluindo a Family Business Network 
International e a PwC's Family Owners Network.

• Reveja regularmente o modelo familiar de governo
com base nas melhores práticas.  
A PwC’s Owners Agenda, por exemplo, cria um quadro 
prático para ajudar a dar prioridade às ações.13

• Promova e planeie encontros familiares sobre liderança 
familiar e envolva as próximas gerações. Esta é uma 
prática testada e comprovada que permite envolver 
antecipadamente os NextGens e fornecer orientações 
para os seus percursos profissionais.14

• Reveja a composição do seu conselho de administração.15

13. PwC, Family business services, 2021
14. Bob Frisch & Cary Greene, “Leadership Summits That Work” Harvard Business Review, 2015
15. Beatrice Ballini, “Every Family Business Needs an Independent Director” Harvard Business Review, 2020

“Em 2018, envolvemos a quarta geração 
no debate dos nossos valores familiares 
e, como resultado, acrescentámos novos 
valores aos nossos. As novas gerações 
são mais orientadas para o propósito. 
Querem maior equilíbrio entre trabalho
e vida pessoal. Concentram-se ainda 
mais no impacto total do negócio,
em práticas ESG e em sustentabilidade, 
para além de olharem para os resultados 
financeiros e culturais.”

Gabriela Baumgart, membro da direção do Grupo
Baumgart, conglomerado industrial do Brasil
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Para as empresas familiares há boas notícias nos resultados deste nosso estudo,
mas também alguns alertas. A resiliência financeira das empresas familiares permitem-lhes 
estar bem posicionadas para terem sucesso, mas há questões a ajustar, quer relativamente 
à sociedade onde se inserem, quer relativamente a si próprias. Para assegurar a sua 
existência terão que revistar o seu propósito e usar a confiança que ganharam para criar 
um impacto não financeiro mensurável.

Os NextGens irão desempenhar um papel vital na definição de políticas essenciais
para  o legado das empresas. 

As nossas conclusões finais, centradas em três áreas principais, nas quais deverão
ser tomadas ações imediatas, ajudarão a assegurar uma fórmula duradoura de sucesso
para as gerações futuras.

Concretizar os compromissos ESG. As empresas familiares têm uma excelente reputação 
por darem prioridade ao bem-estar dos seus colaboradores e das comunidades em que 
operam. Mas estão também em risco de perder o controlo na narrativa da sustentabilidade. 
Algumas empresas maiores, e cotadas na bolsa, estão a reivindicar a agenda de ESG
para si. As empresas familiares precisam de definir qual a melhor abordagem para medir
a sua performance e comunicar a sua agenda para com as ESG a um grupo mais vasto
de partes interessadas. 

Upskilling das competências digitais. Ao longo de muitos anos, este nosso estudo
tem mostrado que se fala mais de digitalização do que se age. Os choques da COVID-19 
revelam que as empresas que já tinham iniciado o seu desígnio para o digital estavam 
melhor posicionadas durante a crise. Agora é o momento de agir. Os 21% de inquiridos
em Portugal (29% a nível global) que não estão a fazer da digitalização uma prioridade
e que ainda não fizeram progressos enfrentarão maiores desafios na proteção do seu 
legado.

Profissionalizar a governação familiar. De acordo com os resultados do nosso estudo 
de 2018, o sucesso melhorou quando as famílias melhoraram o seu governo, através
da adoção de práticas mais profissionalizadas. Reduzir os valores a escrito ajuda tanto
ao desempenho, como à comunicação familiar.
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Redefinir a fórmula para o sucesso
das empresas familiares



Metodologia

Acerca do Family Business Survey
O Family Business Survey é um estudo de mercado global a proprietários e executivos de empresas familiares. 
O volume de negócios anual das empresas participantes varia entre menos de 5 milhões de dólares e mais
de 6 mil milhões de dólares. O principal objetivo deste estudo é compreender quais os principais desafios das empresas 
familiares e de que forma estas os estão a enfrentar. Todos os resultados foram analisados pela Jigsaw Research.

Fonte: 10ª edição do Global Family Business Survey da PwC

2.801 inquéritos online realizados 
em 87 territórios entre 5 de outubro 
e 11 de dezembro de 2020. 

Europa

1.061
Médio Oriente

73
África

231
América do Norte

205
América Latina

413
Ásia-Pacífico

817
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recolhidas em Portugal.
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