
|   Inquérito Global sobre Empresas de Raiz Familiar 20181    

O Efeito 
dos Valores 

Como criar uma vantagem competitiva 
duradoura através dos seus valores e 
propósito na era digital.

Inquérito Global sobre Empresas 
de Raiz Familiar 2018 

#pwcforfamilybusiness 
pwc.pt/fambizsurvey



|    Inquérito Global sobre Empresas de Raiz Familiar 20182    2    |    Inquérito Global sobre Empresas de Raiz Familiar 2018

“Num mundo em acelerada transformação ter fortes 
valores e um claro propósito são importantes vantagens 
competitivas das empresas de raiz familiar. O “Efeito dos 
Valores” é significativo no sucesso das empresas de raiz 
familiar.”
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Introdução
A PwC, em Portugal, tem uma história de grande compromisso e de apoio 
ao desenvolvimento das Empresas de Raiz Familiar. Prestamos serviços 
profissionais a centenas de entidades de génese familiar e desenvolvemos 
projetos específicos de formação e de responsabilidade social, no sentido da 
sofisticação do modelo de negócio e de governance das empresas de raiz 
familiar. As empresas de raiz familiar são um pilar da economia nacional e 
global. 

Se pensarmos nos milhares de colaboradores das empresas de raiz familiares 
e nos milhões de euros de contributo para as exportações e para o produto 
interno bruto, temos uma noção da enorme importância do que estamos a falar. 
Neste contexto, empresas de raiz familiar estáveis, sustentáveis e que investem 
no futuro são fundamentais para o desenvolvimento de um país. 

Por esta razão, o estudo aprofundado das dinâmicas familiares no universo 
das empresas de raiz familiar, tem importância chave para o desenvolvimento e 
bem-estar da sociedade em geral. Num mundo em acelerada transformação ter 
fortes valores e um claro propósito são importantes vantagens competitivas das 
empresas de raiz familiar. O “Efeito dos Valores” é significativo no sucesso das 
empresas de raiz familiar.

Neste documento, o leitor terá acesso aos resultados de um inquérito 
internacional, no qual participaram cerca de 2950 líderes de diversas Empresas 
de Raiz Familiar, provenientes de mais de 50 países, tornando possível efetuar 
uma análise mais rica e produtiva acerca das Empresas de Raiz Familiar.

Excelentes casos de sucesso internacionais e comentários de especialistas 
em Empresas de Raiz Familiar são também mais-valias deste documento. 

Aparentemente, os factos apurados até ao momento, indicam que, no geral, a 
nível internacional, as Empresas de Raiz Familiar se têm sofisticado bastante, no 
entanto, existe um longo caminho a percorrer, nomeadamente, na antecipação 
de tensões e conflitos, que podem ser evitados com um adequado planeamento 
da sucessão e uma oportunidade de retirarem mais valor dos seus valores e 
do seu propósito. Nas palavras dos líderes globais da PwC responsáveis pelos 
temas das Empresas de Raiz Familiar, David Wills e Peter Englisch, “existe uma 
grande oportunidade para as Empresas de Raiz Familiar começarem a retirar 
vantagens provenientes dos seus valores e do seu propósito, ao adotarem uma 
postura ativa, tornando-os no seu ativo mais valioso”.

Para além das conclusões do inquérito global a Empresas de Raiz Familiar, 
este documento inclui uma entrevista exclusiva ao Presidente da Câmara de 
Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) e Presidente de um grupo familiar 
português com uma fantástica história de crescimento. Bruno Bobone, 
Presidente da Pinto Basto, partilha a sua opinião sobre como é que as Empresas 
de Raiz Familiar têm vivido o momento presente da economia portuguesa, qual 
a importância da existência e da vivência de valores numa empresa de raiz 
familiar e como se transmitem os valores da família empresária de geração em 
geração. Nas palavras de Bruno Bobone: “Há inúmeras vantagens em viver os 
valores familiares dentro das empresas mas, na circunstância atual eu penso 
que a maior delas é a estabilidade que esses valores asseguram, numa época 
em que tudo é instável.”

Acreditamos que com mais este importante documento a PwC reforça, em 
Portugal, o seu compromisso com o desenvolvimento das Empresas de Raiz 
Familiar. Boa leitura!

Jaime Carvalho Esteves
Sócio da PwC Portugal – 
Responsável pelo departamento 
de Consultoria Fiscal
jaime.esteves@pwc.com

Miguel Marques
Sócio da PwC Portugal – 
Entrepreneurial & Private 
Business Leader Portugal
miguel.marques@pwc.com
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Bruno Bobone
Presidente da Câmara do Comércio 
e Indústria Portuguesa
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Bruno Bobone
1. Como têm vivido as empresas Portuguesas 
e, em particular, as empresas de raiz familiar, o 
momento presente, em que a economia está a 
crescer?

As empresas portuguesas têm vindo a trabalhar 
na consolidação daquilo que conseguiram 
adquirir durante este período de recuperação 
económica que temos vindo a viver. Tanto porque 
se internacionalizaram durante este tempo 
como porque encontraram novas oportunidades 
internamente, seja pelo desenvolvimento do 
turismo, seja pelo aumento de procura criado pelos 
estrangeiros que se mudaram para o nosso país 
ou mesmo dos portugueses que viram alguma 
melhoria das suas condições de vida. No caso das 
Empresas de Raiz Familiar a consciência sobre a 
necessidade desta consolidação é ainda maior uma 
vez que as famílias vivem a empresa de uma forma 
mais profunda e não querem seguramente arriscar 
enfrentar uma nova situação de crise sem terem as 
suas empresas bem preparadas para a continuidade.

2. Qual a importância da existência e da 
vivência de valores numa empresa de raiz 
familiar?

Há inúmeras vantagens em viver os valores familiares 
dentro das empresas mas, na circunstância atual eu 
penso que a maior delas é a estabilidade que esses 
valores asseguram, numa época em que tudo é 
instável.

A família que vive os seus valores dentro da empresa 
não muda esses valores. Trata da empresa como 
se da sua casa se tratasse e promove esse mesmo 
tipo de atitude junto daqueles que aí trabalham. Isso 
resulta num aumento de confiança e segurança, 
dois sentimentos fundamentais ao desenvolvimento 
humano.

3. Num mundo cada vez mais digital e em 
grande transformação os valores da família e 
da empresa ganham ou perdem importância?

Os valores não ganham nem perdem importância 
em qualquer momento da nossa vida porque são 
fundamentais ao desenvolvimento da pessoa 
humana. Aquilo que acontece é que temos tendência 
a dar maior atenção ao que é importante quando nos 
encontramos em situações de dificuldade.

4. Como se transmitem os valores da família 
empresária de geração em geração?

Os valores passam-se sempre através da educação 
que damos aos nossos filhos e a quantos nos 
rodeiam. E a educação tem sempre maior resultado 
quando é dada através do exemplo!
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A publicação da nona edição do Inquérito sobre 
Empresas de Raiz Familiar da PwC coincide com  
um momento de extraordinária transformação.  
 
A tecnologia digital está a desestabilizar as 
indústrias por completo; a sustentabilidade passou 
a ocupar o lugar central na prossecução dos 
negócios; no mundo empresarial e financeiro, 
conquistar a confiança tornou-se mais importante 
do que nunca; e a geração dos millennials 
representa um desafio demográfico sempre 
presente.  

Acreditamos que as Empresas de Raiz Familiar, 
geralmente assentes em valores fortes e dotadas  
de um propósito ambicioso, dispõem de uma 
vantagem competitiva em momentos como este.  
 
De acordo com um relatório especial no Barómetro 
da Confiança da Edelman, realizado em 2017, este 
setor goza de uma margem global de 16 pontos 
no nível de confiança quando comparado com as 
empresas não familiares. 

Há muito que se sabe que uma Empresa de Raiz 
Familiar, desde as grandes multinacionais ao 
negócio numa pequena comunidade, têm uma 

maior probabilidade de encarar as suas atividades 
quotidianas como um investimento de longo 
prazo, colocando em primeiro plano os interesses 
alargados dos stakeholders, em detrimento do ciclo 
de receitas trimestrais. 

Contudo, desde que iniciámos este inquérito 
bianual, em 2002, que nos deparamos 
repetidamente com a conclusão de que muitas 
Empresas de Raiz Familiar ainda não estão a 
transformar estas vantagens inerentes numa 
estratégia de negócio vencedora que lhes permita 
assegurar um legado, rentável e de longo prazo. 

O inquérito mais recente revelou uma grande 
oportunidade nesta área. De facto, uma sólida 
parcela de 75% dos nossos inquiridos sentiram 
dispor de um conjunto de valores bem definidos que 
os ajudou a criar uma vantagem competitiva.

De igual forma, o inquérito revelou que os negócios 
com um crescimento anual de 10% ou mais, tendem 
a ser os que dispõem de um sentido mais claro do 
propósito e dos valores acordados. 

Este fator apresenta uma particular relevância no 
que respeita à questão do legado. As Empresas de 
Raiz Familiar estão, hoje, a ser arrastadas para um 
cenário extraordinariamente diferente. 

Estratégias que se caracterizaram pelo sucesso 
no passado, podem não ser suficientes para a 
sobrevivência futura dos negócios.  
 
Como podem as Empresas de Raiz Familiar 
capitalizar o legado recebido, e procurar renovar 
a sua estratégia, utilizando os seus valores como 
principal elemento diferenciador? E de que forma 
deve a próxima geração lidar, na prática, com 
a inovação digital, preservando os valores do 
negócio? 

Existe uma grande oportunidade para as Empresas 
de Raiz Familiar começarem a retirar vantagens 
provenientes dos seus valores e do seu propósito, 
ao adotarem uma postura ativa, tornando-os no seu 
ativo mais valioso.

Inquérito Global sobre Empresas  
de Raiz Familiar 



Prefácio
Acreditamos que as Empresas de Raiz Familiar – construídas em 
torno de valores fortes e com um propósito ambicioso – possuem 
vantagens competitivas em tempos disruptivos. Existe uma grande 
oportunidade para as Empresas de Raiz Familiar começarem a retirar 
vantagens provenientes dos seus valores e do seu propósito, ao 
adotarem uma postura ativa, tornando-os no seu ativo mais valioso. 
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A publicação da nona edição do Inquérito sobre Empresas de Raiz Familiar da 
PwC coincide com um momento de extraordinária transformação. A tecnologia 
digital está a desestabilizar as indústrias por completo; a sustentabilidade passou 
a ocupar o lugar central na prossecução dos negócios; no mundo empresarial e 
financeiro, conquistar a confiança tornou-se mais importante do que nunca; e a 
geração dos millennials representa um desafio demográfico sempre presente.  

Acreditamos que as Empresas de Raiz Familiar, geralmente assentes em valores 
fortes e dotadas de um propósito ambicioso, dispõem de uma vantagem 
competitiva em momentos como este. De acordo com um relatório especial no 
Barómetro da Confiança da Edelman, realizado em 2017, este setor goza de uma 
margem global de 16 pontos no nível de confiança quando comparado com as 
empresas não familiares. 

Há muito que se sabe que uma Empresa de Raiz Familiar, desde as grandes 
multinacionais ao negócio numa pequena comunidade, tem uma maior 
probabilidade de encarar as suas atividades quotidianas como um investimento 
de longo prazo, colocando em primeiro plano os interesses alargados dos 
stakeholders, em detrimento do ciclo de resultados. 

Contudo, desde que iniciámos este inquérito bianual, em 2002, que nos deparamos 
repetidamente com a conclusão de que muitas Empresas de Raiz Familiar ainda 
não estão a transformar estas vantagens inerentes numa estratégia de negócio 
vencedora que lhes permita assegurar um legado rentável, e de longo prazo. O 
inquérito mais recente revelou uma grande oportunidade nesta área. De facto, uma 
sólida parcela de 75% dos nossos inquiridos sentiram que dispor de um conjunto 
de valores bem definidos ajudou a criar uma vantagem competitiva.  De igual forma, 
o inquérito revelou que os negócios com um crescimento anual de 10% ou mais, 
tendem a ser os que dispõem de um sentido mais claro dos valores acordados e do 
propósito. Este fator apresenta uma particular relevância no que respeita à questão do 
legado. As Empresas de Raiz Familiar estão, hoje, a ser arrastadas para um cenário 
extraordinariamente diferente. Estratégias que se caracterizaram pelo sucesso no 
passado, podem não ser suficientes para a sobrevivência futura dos negócios. Como 
podem as Empresas de Raiz Familiar capitalizar o legado recebido, e procurar renovar 
a sua estratégia, utilizando os seus valores como principal elemento diferenciador? 
E de que forma deve a próxima geração lidar, na prática, com a inovação digital, 
preservando os valores do negócio? 

Existe uma grande oportunidade para as Empresas de Raiz Familiar começarem a 
retirar vantagens provenientes dos seus valores e do seu propósito, ao adotarem 
uma postura ativa, tornando-os no seu ativo mais valioso.

Nenhum inquérito global, realizado em 2018, sobre o atual estado das Empresas 
de Raiz Familiar estaria completo sem abordar o desafio da digitalização. 
Assistimos, desde o nosso último inquérito (2016), a um salto notório no número 
de negócios que se sentem vulneráveis face à inovação digital, uma tendência 
igualmente em destaque no mais recente inquérito aos CEO. Muitos líderes de 
Empresas de Raiz Familiar reconhecem a existência do desafio digital e muitos 
já estão a preparar-se para esta revolução. Não obstante, existe uma verdadeira 
oportunidade para dinamizar a participação na era digital, convocando para isso  
a próxima geração. 

No geral, os nossos inquiridos expressaram um enorme otimismo sobre o 
crescimento futuro, mas também preocupações crescentes sobre modelos 
de negócio em mudança, a digitalização, a cibersegurança, a regulação e o 
protecionismo. Estão a debater cuidadosamente a inovação e como atrair 
e manter o talento certo para o seu negócio. Tal significa que nunca foi tão 
importante ter os princípios fundamentais certos. 

Para o relatório deste ano foram inquiridas 2.953 empresas em 53 territórios, 
abrangendo uma ampla gama de setores, desde a agricultura à tecnologia. 
Agradecemos a todos os participantes por despenderem do seu tempo na 
elaboração das respostas para este estudo. Tivemos, igualmente, o privilégio 
de conversar com os líderes de dez das mais prestigiadas e bem-sucedidas 
Empresas de Raiz Familiar, de dimensão global. Gostaríamos de expressar os 
nossos sinceros agradecimentos pela generosidade com que disponibilizaram 
o seu tempo e opiniões (pode consultar uma lista completa das pessoas que 
entrevistámos na página 58). 

Esperamos que considere este relatório útil e que as suas conclusões o ajudem  
a tomar melhores decisões para a sua Empresa de Raiz Familiar. 

David Wills
Global Leader Entrepreneurial & 
Private Business, PwC Australia

Peter Englisch 
Global and EMEA Family 
Business Leader, PwC Germany
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Crescimento  
–  e como sustentá-lo 
O inquérito deste ano encontrou as Empresas de Raiz 
Familiar de boa saúde, com níveis de crescimento a que 
já não assistíamos. No entanto, existe um sentido de 
preocupação entre muitas Empresas de Raiz Familiar de 
que a trajetória de crescimento nos próximos dois anos, 
e seguintes, pode ser facilmente quebrada, dado um 
conjunto de desafios-chave.
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O inquérito deste ano encontrou as 
Empresas de Raiz Familiar de boa saúde, 
com níveis de crescimento a que já não 
assistíamos. Espera-se que as receitas 
continuem a crescer para a grande 
maioria dos negócios (84%), sendo 
que 16% dos inquiridos afirmam que o 
crescimento será “rápido” e “agressivo”. 
(ver figura 1). 

69% dos nossos inquiridos assistiu a 
um crescimento dos resultados nos 12 
meses que antecederam a realização  
do inquérito, em comparação com os 
64% que reportaram um crescimento 
dos resultados no mesmo período, 
quando realizámos o último  
inquérito em 2016. 

Estas conclusões refletem aquilo que 
encontrámos no dossier sobre empresas 
privadas do nosso CEO Survey de 
2018, onde a vasta maioria dos CEO 
de empresas privadas afirmaram estar 
moderadamente confiantes, ou muito 
confiantes, sobre as perspetivas de 
crescimento das suas empresas para  
os 12 meses seguintes. 

Dos 722 CEO, de empresas privadas, 
inquiridos para este relatório, 85% 
afirmam estar confiantes ou muito 
confiantes em relação às perspetivas  
de crescimento das suas empresas  
nos próximos 12 meses.

Figura 1: Ambição de crescimento das Empresas de Raiz Familiar, por território

Base: Todos os inquiridos em cada mercado (2018: todas as respostas n=30-171 em cada território)

Fonte: PwC Global Family Business Survey 2018

Nota
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Base: Todos os inquiridos em cada mercado (2018: todas as respostas n=2.950-2.952).

Fonte: PwC Global Family Business Survey 2018

Contudo, entre muitas das Empresas 
de Raiz Familiar persiste o sentimento 
incómodo de que a trajetória de 
crescimento para os próximos dois 
anos, e para o período subsequente, 
não seja tão fácil de projetar, em virtude 
de um conjunto de importantes desafios 
(ver figura 2). Entre os cinco principais 
desafios encontravam-se: a inovação 
(66%), acesso a competências 
e capacidades corretas (60%) e 
digitalização (44%). De facto, 80 % 
referem a digitalização, a inovação e 
a tecnologia como um grande desafio 
e equiparam a sua importância. Com 
efeito, existem atualmente mais 
empresas a sentirem-se vulneráveis à 
inovação digital (30%), do que na altura 
do nosso inquérito de 2016 (25%). Os 
inquiridos partilharam preocupações 
sobre empresas recém criadas e que 
suplantam os negócios já enraizados. 

Figura 2: Principais desafios para as empresas de Raiz Familiar, nos próximos 2 anos

Necessidade de inovar para se manter na liderança 66%

Cibersegurança 39%

Digitalização 44%

Acesso ao financiamento 25%

Ambiente económico 56%

Concorrência internacional 38%

Regulação 43%

Evolução da inteligência artificial / robótica 22%

Conflito entre os membros da família 14%

Ter acesso às competências e capacidades certas 60%

Gestão de dados 39%

Preços da energia e das matérias-primas 43%

Corrupção nos países de interesse 23%

Concorrência interna 49%

Sucessão 33%

Profissionalização do negócio 41%

Reforma tributária internacional 16%

Decisão do Reino Unido de deixar a UE (Brexit) 11%
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Base: Todas as 1/2/3/4/5+ gerações inquiridas (2018: todas as respostas n=1.040/1.082/480/187/127).

Fonte: PwC Global Family Business Survey 2018

Os nossos resultados mostram que 
a primeira geração de Empresas de 
Raiz Familiar ultrapassa claramente 
as gerações que gerem as empresas 
subsequentemente, na sua capacidade 
de atingir um crescimento de dois 
dígitos, destacando a necessidade de 
equilíbrio na continuação do modelo 
de negócio com um apetite para a 
disrupção (ver Figura 3).

Conciliar o otimismo com a 
preocupação parecerá, naturalmente, 
um desafio. Podemos, contudo, tirar 
daqui uma conclusão importante: as 
Empresas de Raiz Familiar que vivem 
ativamente os seus valores e propósito, 
e que cumprem um plano estratégico 
bem delineado seguem na cabeça 
do pelotão. Mais concretamente, os 
inquiridos que afirmaram produzir um 
crescimento anual igual ou superior 
a 10% tendem a apresentar alguns 
atributos consistentes (ver figura 4, 
página 14). 84% afirmaram dispor de 
valores acordados e de um propósito 
claro e bem definido, comparados 
com 76% dos que registaram um 
crescimento mais lento. Quase dois 
terços (63%) afirmaram que pretendiam 
realizar avanços significativos nas 
capacidades digitais (comparado com 
54% entre os negócios que registaram 
um crescimento mais lento), e 55% 
dispunha de um plano estratégico 
documentado, formalizado e 
integralmente orçamentado (comparado 
com 46% no caso do grupo com o 
crescimento mais lento). Estes números 
comprovam que ter uma abordagem 
ativa aos valores e ao propósito do 
negócio compensa.

Figura 3: Taxa de crescimento por geração na liderança do negócio 

42%

28%

35%

41%

44%

48%

22%

Crescimento de vendas 
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1ª 
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32%

27%
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Base: Todos os inquiridos com uma taxa de crescimento de 10%+/<10% (2018: todas 
as respostas n=1.000-1.001). 

Fonte: PwC Global Family Business Survey 2018

Figura 4: Comportamento das empresas com crescimento igual 
ou superior a 10%

55%

84%

Tem um plano estratégico totalmente 
orçamentado, formalizado e documentado 
(contra 46% daqueles que têm <10%  
de crescimento)

Têm um sentido claro de valores acordados  
e um propósito enquanto empresa (contra 76% 
daqueles que têm <10% de crescimento)

Pretende obter a maior parte da receita  
de novos produtos ou serviços (contra 16% 
entre aqueles que têm <10% de crescimento)

Pretende dar passos significativos na área  
das capacidades digitais (contra 54% daqueles 
que têm <10% de crescimento) 

22%

63%
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Planear o futuro também compensa. 
O planeamento estratégico de médio 
prazo – num período entre três e 
cinco anos – é geralmente uma das 
mais importantes peças em falta no 
puzzle para as Empresas de Raiz 
Familiar. Este foi igualmente um 
dos temas do nosso inquérito de 
2016 (Consolidar a estratégia das 
empresas familiares: A criação de 
uma ponte entre o curto prazo e o 
longo prazo). 

Este ano, concluímos que os 
participantes no inquérito se 
concentram em três grupos. 

• O primeiro grupo, que compreende 
21% do total de inquiridos, 
não dispunha de qualquer 
plano estratégico. Estes estão, 
aparentemente, mais focados em 
manter o negócio à tona da água 
do que em traçar um rumo para o 
mesmo, dando pouca relevância  
à estratégia.

• O segundo grupo é composto 
por 30% do total de inquiridos. 
Possuem um plano em mente, 
mas este não está plenamente 
implementado; o grupo não é 
explícito quanto aos custos  
ou métodos para alcançar  
os objetivos da empresa. 

No seu conjunto, estes dois primeiros 
grupos representam pouco mais de 
metade das empresas inquiridas e,  
no seu todo, têm mais probabilidade 
de ficar para trás com o passar  
do tempo.

• O terceiro grupo, os restantes 49%, 
são aqueles que dispõem de plano 
de médio prazo documentado, 
formalizado e orçamentado. 
Apresentam, não só, maiores 
probabilidades de deter um negócio 
com elevado crescimento, como 
também são desproporcionalmente 
prevalecentes noutros subgrupos  
de alto valor. Constituem 56%  
das empresas com níveis elevados 
de ações de solidariedade; 53% 
das empresas com um plano de 
sucessão robusto, documentado  
e comunicado; 46% das empresas 
com receitas anuais superiores  
a 100 milhões de US $; 42% das 
empresas com um crescimento  
a dois dígitos; e 41% das empresas 
com elevado nível de foco  
na tecnologia digital. 

“Planeadores com grande foco  
na estratégia” estão a traduzir  
os seus objetivos estratégicos em 
práticas quotidianas, e a traçar os 
comportamentos que, ao longo do 
tempo, criam um legado distintivo.
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As empresas geralmente apresentam os seus 
princípios e valores nos sites institucionais e materiais 
de marketing. Algumas até os esculpiram nas paredes 
dos escritórios. Mas será que vivem segundo esses 
princípios em tudo o que fazem? Aqueles que olham 
de fora para a maioria das empresas precisariam 
provavelmente de algo mais convincente. Uma 
empresa que os pode convencer é a Empresa de Raiz 
Familiar Mars. Uma empresa diversificada e global, 
especializada em saúde e bem-estar animal, confeção 
e alimentação, a Mars opera de acordo  
com Cinco Princípios que estão enraizados na cultura  
da empresa.

Os Cinco Princípios são: qualidade, responsabilidade, 
mutualidade, eficiência e liberdade. 

“Não existe uma conversa que eu tenha com  
o nossos associados e líderes, outras empresas, 
funcionários do governo ou quando falo em público 
que não se encontre de acordo com os Cinco 
Princípios”, diz Victoria Mars. Mars, ex-presidente 
e atual diretora da empresa com sede em Virgínia e 
membro da quarta geração de proprietários da família, 
enfatiza a importância de nutrir esses princípios. 
“Repetir, repetir, repetir; demonstrar, demonstrar, 
demonstrar sempre os Cinco Princípios em todos 
os momentos. É crucial não esquecer os Cinco 
Princípios.”

Mars é uma das maiores empresas privadas do mundo 
e emprega mais de 100.000 pessoas em 80 países.

Ano de início de 
atividade: 1911

Geração que lidera o 
negócio atualmente: Quarta geração

Volume de negócios 
anual (2017):

Mais de US $ 35 Mil 
milhões

Número de 
trabalhadores: 115.000

Setor:
Saúde e bem-estar 
animal, confeção e 
alimentação

Definir o papel das 
empresas em 5 princípios
Mars Inc., US  
Victoria Mars, Conselho de Administração (Chairman de 2014 a 2017)

Os Cinco Princípios da empresa que estão presentes 
em centenas de sites, unem os associados da Mars 
em diferentes regiões geográficas, idiomas, culturas  
e gerações. 

A abordagem da empresa é um bom exemplo  
do que significa ter valores clarificados, codificados e 
comunicados. Os princípios não são apenas escritos, 
são trazidos à vida em detalhe num documento de 
26 páginas no site institucional. Nele, é dado a cada 
valor uma relevância prática e aplicabilidade para 
funcionários, fornecedores e stakeholders. 

Por exemplo, a Mars é uma organização 
descentralizada na qual os seus funcionários – 
chamados de associados – recebem a “liberdade  
de agir com total responsabilidade na realização  
dos trabalhos que lhes foram designados”. No local 
de trabalho, “privilégios divisivos” devem ser evitados,  
e o espírito de igualdade deve ser estimulado.

Sob o princípio da mutualidade, a empresa afirma que 
as suas relações comerciais devem ser medidas pelo 
grau em que criam benefícios mútuos para a empresa 
e para os stakeholders. O sucesso só é alcançado 
se for dada qualidade e valor aos seus clientes, 
fornecedores, distribuidores e outros. “Ganhos que 
ignoram isso serão de curta duração” é o principal 
aviso nesta seção. 
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O quinto princípio, a Liberdade, toma 
como ponto de partida a “liberdade 
de escolha” que a Mars possui 
enquanto empresa privada. Livre do 
que chama de “restrições” ao ter 
de incorrer em dívidas para crescer 
– como fazem muitas empresas 
cotadas – a empresa consegue ter 
maior controlo sobre o seu negócio. 
Tem a liberdade de reinvestir parte 
dos lucros a cada ano. “Enquanto a 
Mars continuar livre, o nosso bem-
estar pode vir sempre antes de 
qualquer outra prioridade financeira”, 
afirma a empresa na descrição do 
quinto princípio orientador.  

Victoria Mars diz que seria improvável 
que a empresa fosse tão bem-
sucedida na construção dos seus 
negócios sem os Cinco Princípios. 
“De geração em geração, a questão 
sempre foi em como fazemos os 
negócios em vez de como fazemos 
uma empresa, e os Cinco Princípios 
resultam desse legado”, diz ela. 

Os valores embutidos nos princípios 
vêm do avô Mars, Forrest Mars, Sr., cujo 
pai, Frank, fundou uma confeitaria – um 
precursor da atual empresa Mars – no 
estado norte-americano de Washington 
em 1911. 

“O meu avô era um grande crente em 
como se fazem os negócios” diz Mars. 
“Há cerca de 15 anos, encontrámos 
uma carta escrita por ele em 1947 que 
falava sobre essa ideia de mutualidade 

com os associados, a sua comunidade 
e todas as transações comerciais 
com o objetivo da existência da 
empresa. Isso moldou os valores e 
princípios da família e expandiu-se 
ainda mais quando o meu pai, o meu 
tio e a minha tia codificaram os Cinco 
Princípios no início dos anos 80. Eles 
foram atualizados algumas vezes, mas 
os próprios princípios nunca foram 
alterados. O que evoluiu de forma mais 
constante foi a relevância do estilo de 
vida atual.

“Quando era criança, cresci com esses 
princípios como parte da vivência 
em família. Não estavam pendurados 
na parede, nem fixados no frigorífico 
da cozinha. Mas sempre serviram 
de orientação no momento de eu e 
a minha família interagirmos com as 
pessoas. Por isso, entendi que era 
apenas uma norma.”

Para a família Mars, ter esses 
princípios ajudou a direcionar o curso 
correto da empresa – e os princípios 
não estão abertos a alterações, como 
explica Mars. “Pode contratar-se 
gerentes que digam que precisamos de 
mudar alguns aspetos dos princípios, 
mas a família dirá “Você não entende, 
esses são os nossos princípios, os 
nossos valores. Você não tem o direito 
de alterá-los.” Somos donos desses 
princípios e valores. A empresa não é 
proprietária deles, pertencem-nos.  
 
 

O verdadeiro conector entre a família e 
a empresa são os Cinco Princípios de 
como fazemos os negócios. É a cola 
que nos une.” 

O que esses princípios podem 
significar na prática foi recentemente 
demonstrado no lançamento do plano 
“Sustentabilidade numa geração” da 
empresa. Este programa abrangente 
foi lançado em 2017 e a sua criação 
está  sustentada em três pilares 
em que a empresa está a trabalhar: 
“Planeta Saudável”, focado nas 
mudanças climáticas, na gestão 
da terra, da água e dos resíduos; 
“Pessoas prósperas”, focadas, entre 
outras coisas, no aumento dos salários 
e na abertura de oportunidades para 
pequenos agricultores na cadeia de 
fornecimento da empresa, incluindo 
mulheres desfavorecidas; e “Nutrir 
bem-estar”, focado em questões de 
saúde nas pessoas e – é claro – nos 
seus animais de estimação também.

Outra expressão prática dos princípios 
da empresa é destacada pelo apoio 
no recrutamento dos talentos certos, 
diz Mars. “Os nossos princípios 
e valores, atraem os associados 
que procuramos para integrar na 
nossa empresa e mantêm os que 
trabalham para nós. Isso irá incentivar 
os consumidores a comprarem os 
nossos produtos e irá afetar a forma 
de como as comunidades em que 

estamos inseridos sentem que 
fazemos parte delas e como os 
governos se sentem em nos ter a 
trabalhar nos seus países.”  

“De geração em geração, 
a questão sempre foi 
em como fazemos os 
negócios em vez de como 
fazemos uma empresa, 
e os Cinco Princípios 
saíram desse legado”.

Mars também acredita que uma 
definição de negócio é vital para atrair 
a próxima geração. “O negócio é mais 
do que ganhar um retorno. É sobre 
o impacto que tem no mundo, e isso 
é absolutamente importante para a 
próxima geração”, acrescenta.

“Como a quarta geração da nossa 
família, os meus irmãos, os meus 
primos e eu, perguntamo-nos como 
vamos manter os nossos filhos, 
netos e bisnetos conectados ao 
negócio quando eles não estão tão 
intimamente conectados como nós. 
É necessário encontrar outra maneira 
de os ligar. É fácil acabar apenas com 
palavras na parede, mas é necessário 
continuar a treinar, contar histórias, 
mostrar no próprio comportamento e 
como é possível viver de acordo com 
esses princípios.”

Definir o papel das empresas em 5 princípios (continuação)
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Obter valor  
dos seus valores 
À medida que a tomada de decisão se torna mais 
complexa durante um ritmo acelerado de mudança, as 
Empresas de Raiz Familiar precisam de implementar 
diretrizes e ferramentas para codificar os seus valores 
para tomar melhores decisões. E a nossa pesquisa mostra 
que Empresas de Raiz Familiar, que transformam os 
seus valores e propósito explícitos e mensuráveis, e os 
incorporam em planos estratégicos, conseguem obter 
melhores retornos e uma maior longevidade. Adotar uma 
postura ativa em relação aos valores compensa realmente. 

17    |    Inquérito Global sobre Empresas de Raiz Familiar 2018



  Fonte: 2017 Edelman Trust Barometer, Special Report: Family Business
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Os valores de uma empresa são as 
crenças e princípios operacionais que 
orientam o comportamento entre, 
não só, a liderança, mas também os 
seus funcionários. Esses conceitos 
normalmente manifestam-se na cultura 
da empresa.

Estes não afetam apenas o que a 
empresa diz, mas também o que ela 
faz. Por exemplo, uma Empresa de 
Raiz Familiar pode concordar sobre 
a necessidade de investimento na 
comunidade, assim como pode 
concordar com a necessidade de 
confiança e coesão entre os membros 
da família e funcionários. Os valores 
genuínos ficam enraizados na prática 
quotidiana dos negócios efetuados, 
dos fornecedores contratados, dos 
produtos e serviços lançados no 
mercado e nas formas de gestão  
dos funcionários.

“Apenas é possível 
interpretar os valores 
da família – os valores 
do negócio – vivendo-
os pessoalmente e 
consciencializando toda 
a empresa, tornando o 
“código genético” desses 
valores compreensível 
para todos.”
- Dr. Reinhard Zinkann, co-proprietário 
Diretor executivo, Miele (Alemanha)

As empresas que são geridas com 
valores fortes, um objetivo claro e 
tendo em vista o legado tendem 
a criar confiança e lealdade entre 
os funcionários, fornecedores e 
consumidores, e terão maior resiliência 
durante as recessões. É por isso 
que as Empresas de Raiz Familiar 
costumam ser vistas como mais 
confiáveis do que outras empresas1. 

Embora muitas Empresas de 
Raiz Familiar estejam fortemente 
alinhadas à volta de um sentimento 
compartilhado de valores, nem 
sempre utilizam a totalidade das 
suas vantagens até que exista uma 
crise. Um produto defeituoso chega 
ao mercado, e a empresa entra em 
modo de crise e precisa de relembrar 
o mercado que não é uma empresa 
pouco profissional. Pelo contrário, é 
uma Empresa de Raiz Familiar com 
o seu nome na porta – uma que se 
preocupa profundamente com os seus 
clientes e stakeholders – e com um 
legado que vale a pena partilhar. 

E se as Empresas de Raiz Familiar 
codificassem esses valores desde o 
início e os tornassem ativos? O nosso 
questionário mostra que Empresas 
de Raiz Familiar que tornam os 
seus valores e propósito explícitos 
e mensuráveis, e os incorporam em 
planos estratégicos, obtêm melhores 
retornos e maior longevidade. De facto, 
muitos dos empreendedores de hoje 
são empresas fundadoras baseadas 
num conjunto de valores claros, 

e muitos deles vêm de empresas 
lideradas por famílias, onde teriam 
aprendido, em primeira mão, o papel 
que os valores claramente articulados 
podem ter. As empresas que falam 
sobre os seus valores como “capital 
social” e tratam deles como um ativo 
relevante para o mundo atual, podem 
obter melhores retornos se agirem de 
maneira inteligente e comunicarem os 
valores de maneira eficaz.

Empresas que incorporam os seus 
valores nas práticas e nas rotinas 
obtêm melhores resultados. “Os que 
acertam começam por entender o valor 
dos valores. Eles entendem que isso é 
o fator que os distingue no mercado. É 
o ADN deles, o tempero secreto” diz o 
Dr. Justin Craig, professor de Empresa 
de Raiz Familiar da Kellogg School 
of Management da Northwestern 
University. “Foi isso que os ajudou 
em interrupções anteriores. O que 
distingue as Empresas de Raiz Familiar 
bem-sucedidas é que elas dedicam 
tempo para comunicar, educar e 
recordar-se a si e à próxima geração, 
cedo e com frequência, sobre o valor 
dos valores.”

Este ano, decidimos testar algumas 
das descobertas sobre os valores da 
nossa pesquisa de 2016. Esse relatório 
constatou que 74% das Empresas 
de Raiz Familiar acreditavam ter 
uma vantagem significativa sobre as 
empresas não familiares porque têm 
uma cultura e valores mais fortes. 

“O meu avô era um 
grande crente em como 
se fazem os negócios. 
Há cerca de 15 anos, 
encontramos uma carta 
escrita por ele em 1947 
que falava sobre essa 
ideia de mutualidade com 
os associados, a sua 
comunidade e todas as 
transações comerciais”.
- Victoria Mars, Conselho de 
Administração (Chairman de 2014 a 
2017), Mars Inc. (EUA)

Este ano, 79% das Empresas de 
Raiz Familiar sentiram que tinham um 
claro sentido de valores e propósito 
enquanto empresa. Fazendo uma 
análise regional, verificaram-se 
algumas diferenças interessantes: 
apenas 68% dos entrevistados da 
Ásia sentiram que esse era o caso, 
comparado com o 86% na África e 
na América Latina, 81% na América 
do Norte e 80% na Europa (ver figura 
5). Do total global, 70% sentiram 
fortemente que ter uma noção clara 
dos valores acordados aumentou as 
receitas e o lucro. Criticamente, 75% 
sentiram que ter um sentido claro 
dos valores deu-lhes uma vantagem 
competitiva. 
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Simultaneamente, apenas 49% 
dos entrevistados tinham valores 
articulados de forma escrita. Isso 
aumentou notavelmente para 53% 
entre as empresas que geram 
um crescimento a dois dígitos. A 
mensagem é clara: adotar uma 
postura ativa em relação aos valores, 
vale realmente a pena.

Outras descobertas reforçam esse 
ponto. Dos negócios com crescimento 
superior ou igual a 10% no nosso 
estudo, 84% tinham um sentido claro 
de valores e objetivos acordados, 
em comparação com 76% entre 
aqueles que possuem uma taxa de 
crescimento menor. 

=
=

=

=

Estas descobertas dizem-nos que à 
medida que a tomada de decisões se 
torna mais complexa, com um ritmo 
acelerado de mudança, as Empresas 
de Raiz Familiar precisam mais do 
que nunca implementar diretrizes e 
ferramentas para codificar os seus 
valores como um meio de tomar 
melhores decisões. “Virtude da 
humildade como valor”, (página 53). 
De facto, viver de acordo com valores 
e propósito codificados é o melhor 
sistema de gestão de risco que se 
pode colocar em prática.

Quando se trata de codificar valores, 
um bom ponto de partida é mantê-
los simples. A família que controla a 
Henkel, empresa alemã de químicos e 
bens de consumo, decidiu há algum 
tempo que a empresa tinha valores 
a mais. Reduziu-se a lista para uma 
mão-cheia e (…)

“Quando fundámos a 
Ferd, tentámos criar um 
conjunto consciente de 
valores atribuídos – ou 
seja, gostaríamos de criar 
valores que espelhassem 
a empresa quando as 
pessoas falam connosco 
sobre eles.” 
- Johan H. Andresen, proprietário  
e presidente, Ferd (Noruega)

Figura 5: Sentido de valores e propósito acordados, por região

Nota

Proporção de inquiridos que concordam fortemente com a afirmação:  
“Possui um sentido claro de valores e propósito acordados como empresa”

Base: Todos os inquiridos (2018: n=2.167).
Fonte: PwC Global Family Business Survey 2018

79%
68%80%81%86%86%

África América 
Latina 

América 
do Norte

Europa Ásia

Globalmente, 79% dos 
entrevistados, em média, 
sentiram que tinham um 
sentido claro de valores e 
propósito, como empresa. 
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“Os nossos valores são 
a base de tudo. São o 
primeiro pilar do que 
fazemos e porque o 
fazemos. Os nossos 
valores de “dignidade, 
valioso, seguro” sustentam 
o que somos. Nenhum 
deles é mais importante 
que os outros, porque eles 
trabalham em conjunto. 
Essas três palavras 
são o nosso ponto de 
referência para a tomada 
de decisões”. 
- Jonathan Falder, diretor 
administrativo, HMG Paints  
(Reino Unido)

(…) gravou-os em cinco pilares 
no átrio da sede da empresa em 
Düsseldorf. “O conjunto anterior 
de valores não era suficientemente 
claro”, diz a Dra. Simone Bagel-
Trah. “E nós tínhamos muitos deles. 
Reduzir o número de 10 valores 
para cinco permitiu-nos garantir que 
ninguém os esquecia e que todos 
os entendessem. É muito mais fácil 
identificar-se com um conjunto de 
valores e agir sobre eles quando 
são claramente definidos e são 
relevantes para os funcionários nas 
suas funções diárias.” (Ver o estudo 
de caso, “Apresentar valor através da 
sustentabilidade”, página 32).

Não importa o quão sólidos são os 
valores, estes mudarão com o tempo. 
À medida que o negócio cresce e 
são introduzidas novas pessoas, os 
líderes precisam de rever a adequação 
desses valores e, em alguns casos, 
atualizá-los. Os valores não podem 
ser simplesmente assumidos; é 
necessário inseri-los no quotidiano. 
Portanto, é importante falar e 
defender os valores regularmente para 
garantir que as pessoas concordam 
com o seu significado e com a 
sua relevância. Também é crucial 
analisar se os valores direcionam 
os comportamentos corretos para 
melhorar o desempenho, incluindo os 
da administração, equipa e acionistas. 

Todos devem estar comprometidos 
com as ações necessárias para apoiar 
esses valores partilhados. Um exemplo 
de como as Empresas de Raiz Familiar 
estão a fazer isso é desenvolver um 
conjunto de valores, como a Empresa 
de Raiz Familiar Mars fez com grande 
efeito (ver estudo de caso, “Definir 
o papel das empresas em cinco 
princípios” página 15). 

Também é útil reconhecer a diferença 
entre possuir valores familiares e 
valores que funcionem para o negócio, 
como foi ilustrado nos estudos de caso 
sobre a Fred, uma Empresa de Raiz 
Familiar norueguesa (ver estudo de 
caso, “Trazer os valores à vida”, página 
25).

“Temos milhares de 
funcionários e recrutamos 
todos os anos, mas 
tentamos usar sempre os 
nossos valores para nos 
ajudar a tomar as decisões 
certas ao contratar. 
Tentamos contratar 
pessoas que tenham 
princípios no seu ADN que 
estejam alinhados com os 
nossos.” 
- Fernando Simões, Chefe do 
Executivo, Grupo The JSL (Brasil)



|   Inquérito Global sobre Empresas de Raiz Familiar 201821    

Percebemos que não 
poderíamos fazer negócios 
com uma mentalidade 
oportunista. Cada negócio 
era diferente e não havia 
sinergias entre eles. Foi 
muito difícil sincronizar 
todos os negócios em 
que entrámos. Pensámos 
então que deveríamos 
ter uma visão, ter os 
nossos próprios valores 
e criar uma estrutura 
organizacional robusta.
- GM Rao, fundador e presidente, 
Grupo GMR (Índia)

 A empresa foi estabelecida na sua 
forma atual em 1990, mas possui 
um pedigree com mais de 160 anos. 
Antes da Ferd ser estabelecida, a 
família Andersen “internalizou os 
nossos valores”, explica o presidente 
Johan H. Andresen. “Eles eram 
bons, antiquados, valores como 
a honestidade, a dedicação e a 
lealdade. Mas não eram algo que 
impulsionasse o negócio.” 

“Não pegaríamos nos nossos valores 
familiares e diríamos que o negócio 
deveria ser assim. Pode-se dizer 
que os [atuais] valores da empresa 
substituem os valores da família”, diz 
Andresen, ao explicar que a família 
recebeu a famosa citação de John F. 
Kennedy (ex-presidente dos Estados 
Unidos), adaptando-a para “Não 
pergunte o que a empresa pode fazer 
por si, mas o que você pode fazer 
pela empresa.”

Os valores também podem ser 
partilhados e reforçados de forma 
criativa nas Empresas de Raiz 
Familiar envolvendo mais do que 
uma família (ver estudo de caso no 
Al Shirawi Group, “Construir valores 
compartilhados entre famílias”,  
página 51).

Os valores são mais eficazes quando 
são explicitamente comunicados 
a clientes e fornecedores (ver 
estudo de caso da Miele, “Valorizar 
sempre a independência, através 
das gerações”, página 45). Isto é 
exemplificado na África do Sul pela 
abordagem adotada pelo ZZ2, o 

maior grupo agrícola independente 
do país, cujas origens remontam 
às atividades agrícolas da família 
proprietária em 1698. O diretor 
executivo Tommie van Zyl diz que 
todos, desde o departamento de 
compras até à cadeia de logística, 
compreendem o sistema de 
valores da empresa. “Adotamos 
uma filosofia de sistemas abertos 
nos nossos negócios. Em vez de 
concentrar internamente na família 
ou na empresa ao tempo inteiro, 
o foco deve estar fora disso e 
salientar as interações e conexões 
num mundo mais amplo”, diz ele.

“É muito mais fácil 
identificar com um 
conjunto de valores e 
agir sobre eles quando 
estão claramente 
definidos e são 
relevantes para os 
funcionários no seu 
trabalho diário”.
- Simone Bagel-Trah, presidente, 
Conselho de Supervisão, Henkel 
(Alemanha)

Os valores devem ser comunicados 
de forma explícita e clara para 
serem adotados em toda a Empresa 
de Raiz Familiar e entidades 
envolventes (ver estudo de caso 
sobre illycaffè, “Adotar a visão de 
longo prazo sobre os valores para 
negócios sustentáveis”, página 27).

Todos os funcionários que se 
juntarem à AX Holdings - um grupo 
diversificado em Malta que opera no 
setor da hotelaria, saúde, construção 
e produção -, devem frequentar um 
curso sobre o grupo, os negócios, os 
valores e como deverão ser aplicados. 
“Desta forma, criamos um efeito em 
cascata e garantimos que todos os 
funcionários adotem esses valores”, 
afirma o diretor-presidente  
Michael Warrington.

Os valores também podem ajudar 
no recrutamento. O nosso estudo 
mostrou que 79% dos entrevistados 
que tinham uma opinião clara 
dos valores sentiram que esse 
fator os ajudou a atrair potenciais 
participantes. Isto é ilustrado pelo 
nosso estudo de caso sobre o Grupo 
JSL do Brasil (ver “Canalizar o legado 
de maneiras valiosas”, página 43 ).
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Quando a escola de negócios INSEAD, sediada 
em Paris, recebeu uma doação de € 40 milhões no 
verão de 2018, foi o maior presente oferecido por 
qualquer pessoa nos seus 61 anos de história.

O doador foi André Hoffmann, vice-presidente do 
grupo farmacêutico Roche e membro da família 
com participação maioritária no grupo desde 1948.

No entanto, o dinheiro – que na verdade estava 
em seu nome e da sua esposa, Rosalie - não 
era apenas um caso atraente de generosidade 
corporativa e pessoal. Está a ser usado para 
implantar o Instituto Global de Negócios e 
Sociedade Hoffmann, que, como disse o anúncio 
do INSEAD na altura, “promete trazer novas 
perspetivas e soluções inovadoras para as 
questões globais mais intratáveis que ameaçam  
o futuro sustentável”.

O Instituto irá explorar questões como a ética, 
o equilíbrio de género, operações humanitárias, 
impacto social, sustentabilidade, tecnologia para 
o bem, desigualdade de riqueza e outros tópicos 
relacionados com o papel das empresas  
na sociedade.

Essas são questões de grande importância para 
Hoffmann, que tem uma visão clara do papel dos 
negócios na sociedade e, em especial, de como 
trarão objetivos claros para além dos lucros no 
negócio da sua família. 

Ano de início  
de atividade: 1896

Geração que lidera o 
negócio atualmente: Quarta geração

Volume de negócios 
anual (2017): US $ 54 mil milhões 

Número de 
trabalhadores: 93.700

Setor:
Produtos 
farmacêuticos  
e diagnósticos

Projetar uma visão para  
os negócios na sociedade
Roche, Suíça 
André Hoffmann, vice-presidente

Os negócios muitas vezes são muito focados em 
ganhos de curto prazo, diz Hoffmann, e raramente 
se interessam pelo impacto na sociedade e no meio 
ambiente. Na opinião dele, isso precisa de mudar.

“O economista Milton Friedman disse uma vez: “O 
negócio dos negócios é o negócio”. O que ele tentou 
transmitir foi: “Vamos ganhar dinheiro, e o resto 
será resolvido naturalmente. Não nos precisamos 
de preocupar com fatores externos.” Mas no meu 
entendimento isto não é verdade”, diz Hoffmann.

“É necessário olhar para retornos financeiros, 
porque sem isso não existe nada. Mas também 
é necessário olhar para os retornos ambientais 
e sociais. Podemos proporcionar satisfação aos 
acionistas; podemos ter um negócio lucrativo; 
podemos ter um negócio voltado para o futuro. 
Mas também podemos minimizar o impacto da 
nossa pegada na sociedade e no meio ambiente. 
O meu sonho é posicionar a Roche e muitas outras 
empresas nesse território, onde se possam tornar 
contribuintes líquidos para as sociedades - e não  
o contrário”.

Hoffmann, que concluiu um mestrado em 
Administração de Empresas pelo INSEAD em 1990, 
acredita que uma das principais formas do Instituto 
ajudar a promover essa mudança é influenciar  
o modo de como os negócios são ensinados. “ 
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O Instituto para os Negócios e 
Sociedade visa mudar a norma em 
que os negócios são lecionados”, 
diz ele.

“Temos que perceber que a forma 
como ensinamos a gestão de 
negócios está alinhada apenas em 
métricas únicas, que é o retorno 
financeiro. Os rankings de escolas de 
negócios são normalmente baseados 
no salário ganho após a formação. 
Mas julgar o sucesso apenas com 
a quantidade de dinheiro recebido, 
como sabemos agora, não é mais 
adequado. As escolas de negócios 
precisam de acordar para esse facto”.

O propósito também tem um 
papel particular a desempenhar 
na própria Roche. “O objetivo 
da Roche não é ganhar dinheiro; 
O objetivo é satisfazer uma 
comunidade e, em particular, 
satisfazer a comunidade dos 
pacientes”, explica Hoffmann. 
“Como podemos criar novas 
ideias que tornarão a vida do 
paciente mais fácil e talvez até 
mesmo curá-las?”

Uma estrutura de Empresas de 
Raiz Familiar apoia esse propósito, 
graças à abordagem multigeracional 
de longo prazo adotada por muitas 
Empresas de Raiz Familiar - 
incluindo a Roche, que foi fundada 
pelo bisavô de Hoffmann, Fritz 
Hoffmann-La Roche em 1896.  

A estrutura da Roche “Híbrido” 
ajuda a este respeito. A família tem 
a maioria das ações com direito a 
voto, mas não controla as ações 
cotadas na bolsa de valores, explica 
Hoffmann. “Então, temos dois tipos 
de segurança: temos as ações com 
direito a voto e temos um certificado 
de dividendos. Isso significa que 
estamos sob a investigação de cada 
investidor no planeta, mas também 
podemos tomar decisões de longo 
prazo porque temos a maioria  
dos votos.”

Isto significa que, quando a 
empresa toma uma decisão, é 
provável que influencie a quinta e 
até a sexta geração, diz Hoffmann, 
que é membro da quarta geração 
da família. “Isto significa que o 
pensamento do negócio tem que 
ser transgeracional. “É isso que nos 
separa das empresas não familiares. 
É o conceito de sustentabilidade, 
que, fico feliz em dizer, é muito 
favorável neste momento. E essa 
sustentabilidade é vivida pela 
família.”

Para ilustrar isso, não é preciso 
procurar mais do que o início da 
vida de Hoffmann. O seu pai, Luc, 
foi um dos cofundadores do Fundo 
Mundial para a Natureza e dedicou  
a sua vida profissional a projetos  
de conservação.  

O jovem Hoffmann foi criado na 
região de Camargue, na França, 
onde o seu pai criou um instituto 
para proteger as terras húmidas do 
Mediterrâneo. Ele foi profundamente 
influenciado pelo compromisso do 
pai com o meio ambiente.

“Eu cresci neste ambiente de 
conservação e passei muito tempo 
a tentar proteger as espécies. Hoje, 
estou cada vez mais convencido de 
que o importante é a interface entre 
a humanidade e a natureza”, diz ele.

“Eu acho que um dos 
legados de uma Empresa 
de Raiz Familiar é o 
pensamento de longo 
prazo. É a espinha 
dorsal que está sempre 
presente.”
Quando se trata de mais de 93.000 
funcionários da Roche e dos seus 
futuros funcionários, Hoffmann acredita 
que ter um forte senso de propósito 
é um excelente incentivo para o 
recrutamento. “Como podemos garantir 
que as pessoas que querem causar 
impacto na saúde pública ou mesmo 
em soluções para doenças venham à 

Roche em vez de procurarem outras 
empresas?”, diz ele. “Precisamos de ser 
capazes de fornecer o ambiente certo 
e ter estabilidade suficiente enquanto 
ainda mantemos uma certa quantidade 
de excitação.”

Para Hoffmann, tudo isto estabelece 
as bases para o legado da Roche: 
“Eu acho que um dos legados de 
uma Empresa de Raiz Familiar é 
o pensamento de longo prazo. É 
a espinha dorsal que está sempre 
presente, apesar das mudanças 
na moda, apesar da mudança nas 
tecnologias, apesar da digitalização, 
apesar de todos esses desafios que o 
mundo está a lançar nos negócios”.
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1.  Ser específico sobre os valores: codificar, escrever e agir de acordo com eles. Fazê-lo com o envolvimento total dos membros da família. Isso irá fortalecer 
não só a coesão familiar, mas também irá ajudar a melhorar a tomada de decisão nos negócios da família.

2.  Comunicar os valores interna e externamente de modo a ativar a sua vantagem nos negócios da família. Muitas Empresas de Raiz Familiar têm valores, 
mas nem sempre chamam à atenção de terceiros. Não é possível obter valor dos valores se não existir uma divulgação.

3.  Desenvolver princípios de negócios e um código de conduta que dê vida aos valores. Isso ajuda na construção da confiança, da credibilidade interna  
e externa e abre portas para novos parceiros de negócios.

4.  Colocar os valores à frente dos esforços de recrutamento e incorporá-los no local de trabalho, à medida que se procura trazer os melhores talentos  
para a empresa. Exibir os valores é uma boa maneira de os atrair e de os reter.

5.  Concentrar a criação de valor ao longo de toda a cadeia de valor, de forma a garantir que o trabalho se encontra de acordo com padrões éticos 
compartilhados. Os valores têm um impacto que se reforçam mutuamente além da própria empresa.

Cinco princípios para obter 
valor dos seus valores 

Peter Englisch 
Global and EMEA Family 
Business Leader, PwC Germany
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“Não pergunte o que a empresa pode fazer por si, 
mas o que você pode fazer pela empresa.”

Seria difícil superar isto pela originalidade e pela 
criatividade como uma declaração de missão da 
Empresa de Raiz Familiar, parafraseada, é claro, pela 
citação mais ressonante do ex-presidente norte-
americano John F. Kennedy.

Mas para o líder empresarial norueguês Johan H. 
Andresen, é simplesmente uma maneira eficaz de 
expressar como ele e a sua família se aproximaram 
definindo, articulando e vivendo os valores que 
impulsionam o grupo de empresas Ferd, que operam 
na região nórdica. De forma resumida, a família 
decidiu que tinha que corresponder aos valores de 
longo prazo da empresa, e não o contrário.

A identificação dessa distinção era em parte 
de resoluções que ocorreram há 20 anos numa 
importante conjuntura da trajetória dos interesses 
comerciais da família.

As origens da Ferd remontam a mais de 160 anos, 
quando o trisavô de Andresen, também chamado 
Johan, comprou uma empresa de tabaco chamada 
Tiedemanns, que se tornou a base dos negócios da 
família. A Tiedemanns tornou-se desde cedo uma 
das maiores empresas de tabaco da Escandinávia. 
A família usou o dinheiro da Tiedemanns para 
diversificação do transporte, publicação, embalagem 
e produtos de consumo. 

Ano de início de 
atividade: 1849

Geração que lidera o 
negócio atualmente: Quinta geração

Volume de negócios 
anual (2017):

30,8 mil milhões de 
coroas norueguesas

Número de 
trabalhadores: 8.857

Setor:
Conglomerado, 
investimentos 
industriais e financeiros

Trazer os valores à vida 
Ferd, Noruega 
Johan H. Andresen, proprietário e presidente

Contudo, nos anos 90, com a crescente pressão 
sobre as empresas de tabaco por parte dos governos 
e dos grupos antitabaco, a família decidiu que não 
queria continuar presente neste negócio.

Assim, venderam os interesses do tabaco e 
estabeleceram a Ferd, que possui participações em 
várias empresas, incluindo algumas empresas não 
cotadas de grande sucesso. Muitos deles estão 
no setor de energia da Noruega, como a empresa 
Aibel de serviços de petróleo e energia renovável; 
tecnologia de campos petrolíferos da empresa 
Interwell; e a maior operadora de férries do país, 
a Fjord Line. Ferd (de uma palavra nórdica para 
“jornada sem fim”) também investe em ações na 
bolsa, fundos de investimento e imóveis. O grupo de 
investimento com sede em Oslo foi, também, pioneiro 
no empreendedorismo social e procurou muitos dos 
chamados investimentos de impacto - projetados 
para criar benefícios sociais ou ambientais.

Quando a Ferd foi criada, Andresen, a sua família 
e a administração do novo negócio sentiram-se 
capazes de estabelecer um conjunto de valores 
adequadamente definidos. Embora se tratasse de 
um conjunto de valores familiares orientados para 
os negócios herdados por quase dois séculos, eles 
decidiram que eram realmente necessários valores 
para guiar a empresa e para a interação da família 
com ela.
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“Antes de estabelecer a Ferd, 
nós, como família, interiorizámos 
os nossos valores”, explica 
Andresen. “Eles eram bons valores, 
antiquados, como a honestidade, a 
dedicação e a lealdade. Contudo, 
não eram algo que impulsionasse 
o negócio. Quando fundámos a 
Ferd, tentámos criar um conjunto 
consciente de valores atribuídos – 
ou seja, valores que espelhassem 
a empresa quando as pessoas 
falassem deles.

“Não iríamos usar os nossos valores 
familiares para afirmar “O negócio 
deveria ser assim.” Poderiam 
dizer que os valores da empresa 
substituem os valores da família”.

“É claro que existe um 
legado, tudo aquilo que 
fizemos. Mas é necessário 
olhar para o que vamos 
fazer. Essa é a melhor 
maneira de ter um legado”.
É aí que entra o aforismo de 
Kennedy. “Os valores da família são 
um reflexo disso”, diz Andresen.

Eles definiram os valores da empresa 
em quatro pontos: credibilidade; 
espírito de aventura; trabalho em 
equipa; e visão de longo prazo dos 
objetivos e do sucesso.

A credibilidade é muito importante 
para a Ferd, diz Andresen. Esta 
significa mais do que a confiança. 
“A credibilidade não é algo que 
se tem. Não se pode comprá-la; 
Não é possível inventar nem dizer 
que se é mais credível hoje do 
que se foi ontem. A credibilidade 
é diferente da confiança; significa 
acreditar realmente em alguém 
que está a fazer algo que nunca foi 
feito - e isso é algo que estamos 
constantemente a fazer. Nós 
estamos constantemente a  
fazer alguma coisa que nunca  
fizemos antes.”

Andresen diz que a ideia de 
credibilidade é também um fator 
importante para os esforços da Ferd 
em atrair os melhores talentos. “As 
pessoas que tentamos contratar 
têm uma opção. Podem ir para 
outro lugar porque têm muito 
potencial; todos os querem. Mas 
se for um detentor de valores com 
credibilidade, essas pessoas de alto 
potencial vão selecioná-lo.”

Parte do esforço em contratação 
é direcionado para o valor do 
“trabalho em equipa”. E Andresen 
diz que o facto de na Ferd existir 
pouca rotatividade de colaboradores 
é uma prova do sucesso no 
recrutamento de colaboradores com 
espírito de equipa.

Trazer os valores à vida (continuação)

As Empresas de Raiz Familiar 
adotam geralmente uma visão 
de longo prazo nos processos de 
tomada de decisão e valorizam o 
conceito quando se trata de avaliar 
os retornos. Andresen acredita, 
contudo, que a Ferd acrescentou 
um novo toque ao conceito. 
“Reformulei a ideia tradicional de 
longo prazo com a ideia de que 
“podemos ficar impacientes por 
muito tempo”. Por outras palavras, 
o conceito de longo prazo para uma 
Empresa de Raiz Familiar não é um 
ponto de descanso; não se trata 
de um pilar que irá permitir que as 
coisas se solucionem a si mesmas. 
Não, as coisas não se solucionam 
a si mesmas. É necessário estar 
constantemente impaciente para 
atingir o sucesso, mas contra  
o contexto de objetivos de  
longo prazo.”

Um forte indício de que os valores 
também são importantes para 
gerar um fluxo de negócios é que 
os investimentos mais recentes 
da Ferd foram feitos noutras duas 
Empresas de Raiz Familiar, onde 
os proprietários selecionaram a 
Ferd como parceiro entre outros 
interessados.

Empresas de Raiz Familiar  
como a Ferd, que se reinventam, 
provavelmente não se apoiam  
na ideia de legado.  

Como Andresen diz: “Claro, existe 
um legado, em todas as coisas que 
fazemos. Mas é necessário ver o 
que vamos fazer. Essa é a melhor 
maneira de ter um legado”.

Posto isto, o impacto das cinco 
gerações da família Andresen, que 
construiu um império de negócios, 
ainda perdura. Andresen diz que 
o honra através dos seus esforços 
para além da Ferd, como na criação 
de um fundo de microfinanciamento 
e através dos esforços da empresa 
social da Ferd. É também presidente 
de um conselho de ética do fundo 
de petróleo da Noruega, um dos 
maiores fundos soberanos do 
mundo. “Como proprietários de 
famílias, costumamos dizer que 
o líder não lidera apenas uma 
empresa fechada. Eles têm dois 
papéis. Um consiste em orientar 
a empresa e o outro consiste em 
desempenhar um papel ativo 
na sociedade. As gerações que 
sucederam tentaram cumprir com 
essa responsabilidade. Todas essas 
coisas ampliam e modernizam o 
legado”, afirma Andresen. “O legado 
é trazido para fora da empresa para 
reafirmar o valor da credibilidade”.
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Durante a crise global do café que decorreu entre 
1998 e 2002, os preços dispararam, o consumo caiu 
e o euro estava em oscilação. Em vez de reduzir os 
colaboradores ou renegociar os contratos com os 
fornecedores, a illycaffè, sediada em Itália - mais 
conhecida como illy – manteve o rumo e manteve-se 
firme face às suas políticas.

“Acabámos por sacrificar o nosso lucro de curto 
prazo para longo prazo, mantendo a estabilidade 
financeira”, diz Andrea Illy, neto do fundador e 
presidente da empresa. “Começámos a trabalhar 
imediatamente para melhorar a nossa situação e 
recuperar o mais rápido possível após a crise.”

Essa abordagem de superação dos desafios de 
negócios através da adoção da visão de longo 
prazo é típica de muitas Empresas de Raiz Familiar. 
Libertadas das exigências financeiras trimestrais, 
estas são mais livres para priorizar as necessidades 
dos funcionários, fornecedores, clientes e da 
sociedade. A sua vantagem competitiva surge 
da beneficiação de todos os stakeholders, e não 
apenas daqueles com participações financeiras. 
E no momento em que há um forte entendimento 
de que os negócios devem ter um propósito além 
do lucro, a abordagem da Illy serve como um bom 
exemplo.

Ano de início de 
atividade: 1933

Geração que lidera o 
negócio atualmente:

Terceira e quarta 
geração

Volume de negócios 
anual (2017): € 467 milhões

Número de 
trabalhadores: 1.290

Setor: Bebidas e café

Adotar a visão de longo prazo 
sobre os valores para negócios 
sustentáveis 
Illycaffè, Itália 
Andrea Illy, presidente

Andrea Illy, a sua irmã e os seus dois irmãos permanecem 
fiéis ao propósito e aos valores estabelecidos pelo seu 
avô, Francesco, que deu início ao negócio em 1933, e 
pelo seu pai, Ernesto, que o geriu até 1994. O objetivo da 
empresa é entregar a melhor chávena de café do mundo, 
procurando a excelência para todos os envolvidos. 
De forma simplificada, a illy é felicidade. “Esse é o 
objetivo real da vida”, diz Illy. “Para ser criativo na vida, é 
necessário inspirar e, para se inspirar, é preciso ser feliz.”

Os valores da empresa sublinham essa missão. Um é 
“criar e partilhar valor acrescentado dos stakeholders 
ao longo do tempo através do nosso compromisso 
com a melhoria, transparência, sustentabilidade e 
desenvolvimento das pessoas.” Outro é inspirar 
todos na liderança da cadeia de valor - “do grão até à 
chávena” - para criar o que a empresa chama de “lindas 
experiências” e produtos que deleitam os clientes.

Perseguir essa missão nem sempre foi um processo 
agradável. Após a desagregação de um acordo 
internacional de café no final da década de 1980, que 
fixa preços e quantidades garantidas e tabela de quotas, 
o mercado negro prosperou e os preços começaram a 
cair. Enquanto isso, surgiram novos exportadores de café 
como o Vietname, levando a um excesso de oferta e a uma 
consequente redução dos preços. O mercado foi inundado 
por cafés que normalmente eram de baixa qualidade.
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Em 1990, Andrea Illy, com um 
diploma de química, juntou-se à 
Empresa de Raiz Familiar como 
supervisor de qualidade. De modo 
a garantir que a illy cumpria a sua 
missão de fabricar o melhor café do 
mundo - e comprasse apenas grãos 
da mais alta qualidade durante 
aquele período tumultuoso -, ele 
fez algumas mudanças. Inspirado 
por práticas que viu no Japão, 
a illy desenvolveu um programa 
de “qualidade total” para definir 
padrões na empresa e no setor.

Em 1991, a empresa começou 
a adquirir diretamente grãos de 
produtores de café no Brasil para 
garantir um abastecimento confiável 
de grãos cultivados de forma 
sustentável e de alta qualidade.

Para garantir que as práticas dos 
seus fornecedores eram realmente 
sustentáveis para o meio ambiente 
e para a sociedade - em 2011 – 
illy associou-se à DNV GL Group, 
um organismo de certificação 
internacional. Atualmente, a illy é 
auditada em mais de 60 indicadores 
importantes de desempenho. Para 
partilhar o conhecimento e a paixão 
pelo café em todo o mundo, apesar 
de apelar à sustentabilidade e 
cultivo ambientalmente responsável, 
juntamente com as melhores 
práticas de negócio, illy criou a 
“Universidade do Café”. Vinte anos 
depois, a universidade ensina mais 

de 20.000 pessoas por ano, em 
25 países, incluindo não apenas 
agricultores, mas também pessoas 
que servem e apreciam o café.

Para manter os seus fornecedores 
entusiasmados e leais à empresa, 
a illy paga em média 30% sobre 
o valor de mercado pelos grãos 
de maior qualidade. Também 
distribui dividendos aos acionistas e 
investe a maior parte dos lucros da 
empresa para melhorar ainda mais a 
qualidade.

“Para uma empresa 
fundada em valores 
éticos, é muito difícil 
aceitar a ideia de que 
está a enriquecer a vida 
das pessoas através da 
sensação de bem-estar 
proporcionada pelo café 
e que não pode retribuir 
àqueles que o produzem.”
“Quanto melhor a qualidade 
oferecida ao nosso consumidor, 
maior será o consumo e maior 
será o pagamento, e isso pode ser 
reinvestido para o crescimento e 
desenvolvimento daqueles que o 
produzem”, diz Illy.

Adotar a visão de longo prazo sobre os valores para negócios sustentáveis (continuação)

No final, é sobre valores. A 
empresa prioriza as necessidades 
dos stakeholders, como os 
agricultores, em detrimento dos 
acionistas, continuando a pagar 
aos agricultores preços altos, 
mesmo que os tempos sejam de 
dificuldade. Os negócios devem ser 
sustentados como as plantações 
de café. “Para uma empresa 
fundada em valores éticos, é muito 
difícil aceitar a ideia de que está 
a enriquecer a vida das pessoas 
através da sensação de bem-estar 
proporcionada pelo café e que 
não pode retribuir àqueles que o 
produzem”, acrescenta Illy.

Illy chama a isto de ciclo virtuoso 
no qual todos beneficiam. Ele 
pensa na empresa como uma 
“empresa de valor partilhado”, 
na qual a competitividade, a 
saúde e o sucesso das suas 
comunidades estão intimamente 
ligados. As empresas não são 
máquinas lucrativas, mas sim 
instituições sociais que usam os 
lucros para criar bem-estar para os 
stakeholders, explica Illy.

E o consumidor vem em primeiro 
lugar. “O meu pai costumava 
dizer que o consumidor é o dono; 
não somos nós. Ele ou ela é o 
verdadeiro chefe”, diz Illy.

Em seguida, vêm os fornecedores, 
outros parceiros e cerca de 1.200 
funcionários da empresa que opera 
com mais de 100.000 retalhistas, 
cafés e lojas da empresa. Todos 
eles tornam possível a chegada do 
café illy às mãos dos seus clientes 
em 140 países.

Por último, mas não menos 
importante, é a família, que não está 
lá para enriquecer, mas para servir 
a empresa e a comunidade. “Esta é 
a nossa filosofia”, diz Illy. “Este é o 
nosso negócio de família.
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À procura  
de um propósito 
Os líderes de negócio estão a falar, mais do que 
nunca, sobre como encontrar o equilíbrio certo entre 
a motivação do lucro nos negócios e um elevado  
sentido de propósito. 
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O propósito de uma empresa é a sua 
razão de existir: as expectativas que 
têm sobre que produtos e que serviços 
criar, gerar valor e o que irá fazer com 
o valor que foi gerado. Para além do 
ganho monetário, o seu propósito pode 
incluir apoiar a família e a comunidade, 
estimular uma forma inovadora de 
melhorar o mundo ou descobrir uma 
nova aspiração. Originalmente, a 
família fundou ou adquiriu o negócio 
com um propósito e, a menos que isso 
tenha sido alterado, ainda está aqui 
para perceber isso.

“Quando fazemos as 
coisas, temos que pensar 
em como as outras 
pessoas podem ser 
afetadas pelas nossas 
ações e ter isso em 
consideração.” 
- Eddy Lee, diretor, Lee Kum Kee 
(Hong Kong)

Atualmente, os líderes empresariais 
falam mais do que nunca sobre 
encontrar o equilíbrio certo entre a 
motivação para a obtenção de lucro 
nos negócios e o elevado sentido de 
propósito. A prevaricação empresarial 
aumentou a desconfiança pública 
e levou os líderes do governo a 
legislarem sobre a moralidade. 
Exemplos incluem uma exigência do 
Reino Unido para que empresas de 
um determinado tamanho relatem 

as diferenças salariais entre géneros; 
regulamentos chineses criam taxas 
poluentes mais agressivas; e leis na 
África do Sul obrigam as empresas 
a valorizar os stakeholders não 
financeiros da mesma forma que  
os financeiros.

 “O meu pai costumava 
dizer que o consumidor  
é o dono; não somos nós. 
Ele ou ela é o verdadeiro 
chefe.”
- Andrea Illy, presidente, illycaffè (Itália)

Estudo após estudo mostra que 
a geração millennial, que constitui 
uma parte considerável da força de 
trabalho na maioria dos países, espera 
que as empresas contribuam para a 
sociedade, que tenham um propósito 
claro baseado em valores e sejam mais 
sustentáveis. Eles querem trabalhar 
para empresas em que se sentem 
bem e tendem a comprar àquelas que 
atendem aos seus padrões éticos. Para 
serem responsabilizadas, as empresas 
precisarão cada vez mais de controlar a 
sua atividade e o seu impacto. A Roche, 
o grupo farmacêutico, tem um sentido 
claro de propósito comunitário (ver o 
estudo de caso da Roche “Projetar uma 
visão para os negócios na sociedade”, 
página 22). 

No nosso estudo, 68% das Empresas 
de Raiz Familiar têm uma visão e um 
propósito documentados, ou então 
uma declaração de missão para  
a sua empresa.

“Uma Empresa de Raiz Familiar sem 
um propósito comum não sobreviverá”, 
diz o Dr. Peter May, Consultor de 
Negócios Familiares e Consultor 
Estratégico para a prática de negócios 
familiares da PwC na Alemanha, 
“particularmente no ambiente 
turbulento em que estamos, no 
momento em que tudo está a mudar, 
seja a nível digital ou com a incerteza 
política que verificamos globalmente. 
As Empresas de Raiz Familiar devem 
ser claras: qual é a nossa razão para 
estarmos juntos nos próximos 20 a 30 
anos e da próxima geração que virá?”

“O objetivo da Roche  
não é ganhar dinheiro;  
O objetivo é satisfazer 
uma comunidade e,  
em particular, satisfazer 
a comunidade dos 
pacientes” 
- André Hoffmann, vice-presidente, 
Roche (Suíça)

 “Se falasse do meu 
coração, a parte mais 
importante do negócio  
é que somos duas 
famílias. É o nosso maior 
valor como empresa - 
essa cooperação  
entre famílias”. 
- Sumeet Valrani, diretor 
Grupo Al Shirawi (Emirados Árabes 
Unidos)
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1.  O propósito define a sua “licença para operar” para além do ganho monetário. Ser claro sobre quais são os problemas que a empresa está comprometida 
em resolver e que tipo de valor se espera gerar para os clientes, funcionários, stakeholders e para a sociedade.

2. Definir a ligação entre os produtos e serviços e o objetivo da empresa. Por exemplo, gerir uma empresa na Índia que produz maquinaria para agricultores 
não significa ser apenas excelente em termos de engenharia. Trata-se também de um propósito mais amplo que tem que ver com a alimentação das 
populações e em ajudar os agricultores a atingi-lo de forma eficiente.

3. Foco na criação de valor real e sustentável de acordo com o propósito definido ao longo de toda a cadeia de valor. Considerar o impacto do modelo de 
negócio e deixar espaço para os ajustes necessários. Continuando com o exemplo da agricultura, é realmente necessário produzir alta maquinaria agrícola 
projetada para agricultores num país em desenvolvimento, ou a finalidade seria mais adequada se fossem produzidas máquinas menos complexas que 
sejam adequadas às condições locais?

4. Aplicar e controlar os princípios de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e definir os principais indicadores de desempenho não financeiro  
que suportam uma melhor tomada de decisões de longo prazo com o objetivo de atingir as metas e apoiar a marca da Empresa de Raiz Familiar.

5. Comunicar o propósito definido interna e externamente, bem como os passos que estão a ser tomados para alcançá-lo. Isso ajudará a alinhar e unificar 
vários stakeholders, fortalecer a marca de empregador e dar vida à vantagem competitiva nos negócios familiares.

Cinco princípios para 
perseguir o objetivo

PGanesh Raju 
Líder de Empresas de Raiz 
Familiar, PwC India
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Fritz Henkel foi provavelmente um dos primeiros 
empreendedores de sustentabilidade da história. 
Depois de fundar a Henkel, em 1876, atualmente 
uma das maiores empresas industriais do mundo 
e voltadas para o consumidor, garantiu que as 
chaminés da sua fábrica fossem construídas com 
uma altura superior à exigida legalmente. Ele não 
queria que as cinzas caíssem nos campos da 
vizinhança e prejudicassem as suas plantações.

“O meu trisavô queria construir relações 
boas e duradouras com os seus funcionários, 
parceiros de negócios e vizinhança”, afirma a 
Dra. Simone Bagel-Trah, presidente do Comité 
de Acionistas e do Conselho de Supervisão da 
Henkel. Esse compromisso visionário para com a 
sustentabilidade e responsabilidade social tem  
sido um princípio primordial para a Henkel desde 
os primeiros dias.

Em 2010, a Henkel desenvolveu uma estratégia 
de sustentabilidade ambiciosa conhecida como o 
“Fator 3”. Esta estabelece metas da empresa para 
2030: criar mais valor com uma pegada ecológica 
reduzida e tornar-se três vezes mais eficiente. O 
objetivo é criar três vezes o valor de 2010, usando 
a mesma quantidade de recursos ou produzir o 
mesmo valor de 2010 com apenas um terço dos 
recursos. “Conseguir mais com menos: esta é ideia 
que está no centro da nossa estratégia, porque 

Ano de início  
de atividade: 1876

Geração que lidera o 
negócio atualmente: Quinta geração

Volume de negócios 
anual (2017):

cerca de US $ 17 mil 
milhões

Número de 
trabalhadores: mais de 53.000

Setor:

Tecnologias adesivas, 
cuidados com a 
beleza, lavandaria e 
atendimento domiciliar

Criar valor através da 
sustentabilidade
Henkel, Alemanha 
Simone Bagel - Trah, Presidente do Conselho de Supervisão

precisamos de soluções sustentáveis que permitam 
que as gerações futuras também tenham uma vida 
boa”, diz Bagel -Trah.

A Henkel está a colaborar com parceiros ao 
longo de toda a cadeia de valor para tornar isso 
possível. Um exemplo é a sua cooperação com 
o Plastic Bank, uma empresa social sediada no 
Canadá que recolhe lixo de plástico e evita que 
este acabe no oceano, ao mesmo tempo que gera 
oportunidades de criação de rendimento para 
pessoas desfavorecidas. A Henkel apoia centros 
de recolha no Haiti, um dos países mais pobres 
do mundo e sem infraestrutura de reciclagem. 
Os colecionadores locais recolhem o plástico 
que encontram nos cursos de água ou na rua, 
entregam-no num centro de colheita e, em troca, 
recebem uma quantia monetária, combustível para 
cozinhar ou crédito gratuito para os telemóveis.

A Henkel também está a integrar o plástico 
recolhido na sua própria embalagem dos produtos, 
um novo passo para criar uma “economia circular”. 
Essa é apenas uma das muitas iniciativas de 
sustentabilidade que a Henkel apoia em todo o 
mundo, além de promover a eficiência dos recursos 
nas suas próprias operações e negócios. Esse 
compromisso é normalmente reconhecido em 
classificações externas e rankings.
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A sustentabilidade é um valor 
fundamental para a empresa e para 
a família fundadora - um dos cinco 
valores da empresa inscritos em 
cinco pilares na entrada da sede  
da Henkel em Düsseldorf:

•  Colocar os clientes e 
consumidores no centro  
daquilo que fazemos.

•  Valorizar, desafiar e recompensar 
o nosso pessoal.

•  Conduzir um desempenho 
financeiro excelente e sustentável.

• Compromisso com a liderança 
baseada na sustentabilidade.

•  Formar o futuro com um espírito 
empreendedor forte baseado na 
tradição empresarial da família.

Os cinco valores foram adaptados 
em 2010 após um debate 
abrangente com diferentes 
stakeholders. A empresa realizou 
workshops com todos os 50.000 
funcionários em todo o mundo  
para integrar os valores na empresa. 
“O conjunto anterior de valores 
não estava claro o suficiente”, diz 
Bagel-Trah. “E nós tínhamos muitos. 
Reduzir o número de 10 para 
cinco permitiu garantir que todos 
se lembrassem e entendessem os 
mesmos.  

É muito mais fácil identificar-se com 
um conjunto de valores e agir sobre 
eles quando estes estão claramente 
definidos e são relevantes para os 
funcionários no seu trabalho diário.”

Os valores da empresa também 
possuem implicações na maneira 
como a Henkel atrai e recruta novos 
funcionários. “Queremos ter certeza 
de que se encaixam na cultura da 
nossa empresa e vice-versa”,  
diz Bagel-Trah.

O legado de Fritz Henkel ainda  
está vivo através dos valores atuais. 
“Poderia tê-los escrito de maneira 
um pouco diferente naquela época, 
mas contêm a essência do que era 
importante para ele naquele tempo”, 
diz Bagel-Trah. “Há alguns anos 
atrás, fiz algumas pesquisas nos 
nossos arquivos. Li muito sobre a 
época em que ele viveu, sobre o 
que ele fez e disse, as cartas que 
escreveu e o que disse aos seus 
funcionários. Encontrei todos os 
nossos valores atuais refletidos em 
muitos desses documentos.”

A Henkel é uma empresa cotada 
em bolsa, sendo a participação 
maioritária da família Henkel. “No 
entanto, não somos como muitas 
outras Empresas de Raiz Familiar, 
onde o negócio está inteiramente 
nas mãos da família fundadora”,  

Criar valor através da sustentabilidade (continuação)

diz Bagel-Trah. “A Henkel tem  
mais de 140 anos, mas somos  
uma empresa cotada há mais de 
três décadas. Em suma, somos  
um “híbrido” que combina o melhor  
dos dois mundos. A família ainda é 
o maior acionista, contudo, também 
temos acionistas externos e 
cumprimos com todos os requisitos 
de uma empresa cotada em termos 
de transparência e gestão”.

Os proprietários da família Henkel 
estão espalhados por todo o mundo 
e incluem mais de 150 membros, 
incluindo Christoph Henkel e 
Konstantin von Unger, que integram 
o Comitê de Acionistas da empresa 
com a Bagel-Trah. Junta, a família 
colocou mais de 60% das ações 
ordinárias da Henkel num acordo 
de partilha de ações, que é a pedra 
angular da estrutura de gestão da 
família. Sob acordo, os acionistas 
da família comprometeram-se a não 
vender as suas ações - pelo menos 
fora da família.

Bagel-Trah diz que uma das 
maneiras pela qual a família reforça 
os seus valores para todos os 
membros e os transmite para a 
próxima geração é através de 
eventos familiares regulares. 
“Organizamos muitas reuniões 
familiares. Vivemos os nossos 
valores sem precisar de os referir 
constantemente e explicitamente”, 
diz ela. “A nossa interação deixa 
claro que são importantes e 
altamente relevantes para nós”.

“Vivemos os nossos 
valores sem precisar de 
os referir constantemente 
e explicitamente. A nossa 
interação deixa claro  
que são importantes  
e altamente relevantes 
para nós.”
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Há dez anos atrás, os proprietários da família de 
Lee Kum Kee, famoso pelo seu molho de ostras, 
revelaram uma escultura na sua principal base de 
produção na província chinesa de Guangdong. 
A escultura de Willow celebrou os 120 anos da 
existência de Lee Kum Kee, mas também foi 
projetada para representar o valor central da 
empresa de “Si Li Ji Ren”, que se traduz em 
“considerar os interesses dos outros”.

É um valor que tem guiado a empresa através dos 
tempos, por vezes tumultuosos, e continua a fazê-
lo, uma vez que a empresa se esforça para ser uma 
Empresa de Raiz Familiar de sucesso há muitos 
anos.

“Este é o nosso principal valor central”, diz Eddy 
Lee, membro da quarta geração dos proprietários 
da familia Lee e responsável pelos assuntos e 
investimentos da família. “Quando fazemos as 
coisas, temos que pensar em como as outras 
pessoas podem ser afetadas pelas nossas ações e 
ter isso em consideração.”

A família teve a ideia de criar uma escultura para 
simbolizar os valores de Lee Kum Kee. Ele diz que 
a obra também integra três elementos cruciais de 
uma Empresa de Raiz Familiar: a inter-relação entre 
a família, a empresa e a comunidade. “Estes são 
muito importantes para nós enquanto negócio e 
família”, diz ele.

Ano de início  
de atividade: 1888

Geração que lidera o 
negócio atualmente: Quarta geração

Número de 
trabalhadores: 10.000

Setor: Conglomerado

O valor do constante 
empreendedorismo
Lee Kum Kee, Hong Kong 
Eddy Lee, diretor (também presidente da Lee Kum Kee Family Investments Ltd.)

Esses valores ajudaram a construir o maior 
negócio de molho de ostra do mundo e um dos 
maiores produtores de molho de soja. Sob a quarta 
geração da família, a Lee Kum Kee diversificou-se, 
tornando-se produtora e fornecedora de produtos 
da medicina chinesa pelo seu LKK Health Products 
Group. O negócio diversificou-se ainda mais nos 
últimos anos, nomeadamente no setor imobiliário. 
Em 2017, a família Lee adquiriu o arranha-céu “20 
Fenchurch” - mais conhecido como o “Walkie-
Talkie” - no distrito financeiro de Londres, por um 
valor recorde de 1,3 milhões de libras.

Contudo, é talvez o seu molho de ostra que resume 
melhor os valores de Lee Kum Kee para o público 
em geral. A marca nas garrafas de molho retrata 
normalmente uma cena aperfeiçoada e tradicional 
de uma mulher vestida com um chengsam e um 
menino a remar uma sampana cheia de ostras.

“Temos de procurar a mudança 
continuamente e sermos capazes  
de assumir um certo grau de risco”.
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O rótulo está em chinês e em inglês 
com informações, entre elas “Desde 
1888”. Para o consumidor, isto retrata 
que o produto sobreviveu ao teste do 
tempo – exemplificando a qualidade 
e longevidade, dois dos valores mais 
destacados numa Empresa de Raiz 
Familiar em qualquer lugar.

Os esforços para diversificar e obter 
diferentes fluxos de receita são uma 
prova do empreendedorismo da 
família Lee, que Lee diz ter um valor 
significativo. “Chamamos a isso de 
empreendedorismo constante”, diz 
ele. “ Temos de procurar a mudança 
continuamente e sermos capazes de 
assumir um certo grau de risco “.

Lee diz que a família nutre esse 
empreendedorismo constante através 
do que chamam de conceito “6-6-
7-7”. “Essa ideia significa que não é 
necessário ter 100% de certeza de 
sucesso numa nova iniciativa. Apenas 
é necessário cerca de 66% a 77%. 
Isto traduz-se em assumir o risco e 
continuar em frente.” 

Talvez seja através de uma iniciativa 
do irmão de Lee, Sammy, em criar 
uma empresa de capital de risco 
chamada Happiness Capital, onde 
os valores de Lee Kum Kee como 
uma Empresa de Raiz Familiar estão 
a evoluir com mais clareza. Apesar 

do sucesso atual de Lee Kum Kee, 
num passado recente, a desarmonia 
familiar ameaçou a queda da 
empresa. Para garantir que isso não 
acontecia, a família precisou de avaliar 
os seus valores e implementá-los em 
várias estruturas.”

Lee Man Tat, pai de Lee, foi levado a 
tribunal pelo seu irmão para adquirir 
o controlo do negócio com mais 
de 30 anos. Man Tat resolveu o 
conflito ao comprar as ações do seu 
irmão na empresa. No entanto, esse 
conflito entre irmãos e outro ocorrido 
na segunda geração fez com que 
membros da quarta geração - Lee 
e seus três irmãos, David, Sammy e 
Charlie, e a sua irmã, Elizabeth Mok 
- formalizassem uma estrutura de 
gestão familiar.

Criaram um conselho familiar em 
2002 e conceberam uma constituição 
familiar. “Juntos, construímos uma 
declaração de missão e visão para 
as gerações três e quatro”, diz 
Lee. “E desenvolvemos os valores 
e princípios que mantêm todos os 
nossos negócios juntos.” Lee diz que 
o conselho tem sido um fórum útil 
para resolução dos problemas difíceis 
e para aperfeiçoar a ligação entre a 
família e a empresa.   

O valor do constante empreendedorismo (continuação)

Surgiram regras, como a idade da 
reforma obrigatória para os membros 
da família que trabalham na empresa, 
o que permite uma maior participação 
de não-familiares nos vários 
conselhos que orientam a empresa e 
respetivas subsidiárias.

A família dá, também, prioridade 
ao encontro para resolução de 
qualquer problema que possa 
afetar a harmonia familiar. Os seus 
esforços bem-sucedidos também 
resultaram numa maior aproximação 
da próxima geração aos negócios da 
família através do uso de consultores 
externos.

Lee e os seus irmãos, juntamente 
com o seu pai e membros da quinta 
geração, acreditam ter uma estrutura 
para levar os negócios adiante por 
muitos anos no futuro. Com um 
conjunto claro de valores, juntamente 
com o seu legado, os membros da 
família falam agora sobre a criação 
de uma empresa que durará muitas 
centenas de anos.
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Assegurar o legado na era digital
Embora as Empresas de Raiz Familiar reconheçam o desafio da tecnologia digital, não 
significa que estejam preparadas para tal. Um lugar para a começar é na administração, 
onde uma forte combinação de executivos com as competências certas pode ser 
extremamente benéfica no caminho para a digitalização das Empresas de Raiz Familiar. 
Outro foco pode ser a geração dos millenials, que é a geração melhor preparada da 
história e é extremamente conhecedora de tecnologia. Parte do legado da Empresa de 
Raiz Familiar será determinado pela forma como a próxima geração será envolvida.
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Os líderes das Empresas de Raiz 
Familiar estão a despertar para a 
realidade disruptiva da inteligência 
artificial (IA), da Internet das Coisas, 
da produção digital (impressão 3D) e 
da robótica.

Trinta por cento dos nossos 
entrevistados disseram que se sente 
vulneráveis à disrupção digital, 
um número significativamente 
maior quando comparado com a 
pesquisaição de 2016 (25%). Mais 
de metade (57%) tem como objetivo 
evoluir significativamente na área das 
competências digitais, nos próximos 
dois anos (ver Figura 6).

Entre os avanços tecnológicos 
específicos identificados como 
desafios pelos entrevistados, estão 
a digitalização (44%), o crescimento 
da Inteligência Artificial e da robótica 
(22%) e a cibersegurança (39%). As 
maiores empresas, com mais de US 
$ 100 milhões de volume de negócios 
anual, estavam mais orientadas para 
ver a inteligência artificial e a robótica 
como desafios significativos (ver 
Figura 7, página 38).

Figura 6: Onde as Empresas de Raiz Familiar se vêm em dois anos

Base: todos os inquiridos globais (2018: todos respondendo n = 2.948 - 2.051)

Fonte: Pesquisa Mundial da Empresa de Raiz Familiar PWC de 2018

Nota

Proporção de entrevistados que acredita que as declarações citadas 
serão uma realidade nos seus negócios, dentro de dois anos

Serão dados passos significativos  

na área das competências digitais
57%

53%

38%

24%

20%

18%

18%

Serão incorporados profissionais experientes,  
de fora da família, para apoiar na gestão do negócio 

Irão vender novos produtos ou serviços 

Estará envolvido na compra ou fusão com 
outras empresas do seu mercado interno

Terá mudado significativamente o seu modelo de negócio

A maior parte das receitas será de novos produtos ou serviços 

Estará envolvido na compra ou fusão com outras empresas do 
seu mercado interno
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Base: Todos os inquiridos globais com faturação de US $ 20 milhões ou menos / US $ 21 a 100 milhões 
/ acima de US $ 100 milhões (2018: n = 684 / 1.032 / 985) 

Fonte: PwC Global Family Business Survey 2018

Embora as Empresas de Raiz Familiar 
estejam a começar a reconhecer o 
desafio da tecnologia digital, não 
significa que estejam preparadas. 
Os entrevistados que afirmaram 
sentir-se vulneráveis à rutura digital 
foram dos seguintes setores: 
retalho (53%), serviços financeiros 
(52%) e media e entretenimento 
(65%). Quando questionados 
especificamente sobre a disrupção 
digital, apenas uma minoria poderia 
falar sobre tecnologias específicas, 
e apenas 20% dos entrevistados 
achavam que conseguiriam alterar 
significativamente os modelos de 
negócios, dentro de dois anos.

Realizámos recentemente em 
Singapura, numa das cidades mais 
conectadas do mundo, uma pesquisa 
separada de Empresas de Raiz 
Familiar em conjunto com a empresa 
de serviços financeiros UBS Group, 
a Câmara de Comércio e a Indústria 
Chinesa de Singapura. Mesmo lá, a 
prontidão era menor do que o ideal. 
Pouco mais de 34% dos entrevistados 
referiram que a digitalização foi incluída 
no plano estratégico da sua empresa, 
mas também afirmaram que não foi 
mapeada numa abordagem bem 
pensada. Um quarto dos entrevistados 
afirmou estar nos estágios iniciais de 
implantação da sua estratégia digital.

Alguns líderes de Empresas de Raiz 
Familiar reconhecem essa lacuna e 
manifestam preocupação. Outros 
continuam a voltar atrás com o desafio 
de acompanhar a disrupção digital. 
Steve Ragaller é diretor financeiro 

Figura 7: Percentagem de empresas que referiam que a inteligência artificial 
e os robôs serão o principal desafionos próximos 2 anos, por receita (US $).

da Cretex, um grupo diversificado 
orientado para a área da medicina, 
indústria aeroespacial e de defesa, 
infraestrutura e industrialização, 
com sede no estado americano de 
Minnesota. A empresa tem vindo a 
investir fortemente em tecnologia que 
está diretamente ligada ao processo 
de produção e considera-se líder na 
indústria da tecnologia, nomeadamente 
na produção aditiva e impressão 3D.

Mas, Ragaller diz, “existe todo um outro 
lado da tecnologia, que é a digitalização 
de processos de negócios e a 
comunicação com o cliente - reduzindo 
o tempo associado a todas as 
atividades que antecedem o  processo 
de produção. Não estamos a liderar e 
essa é a minha maior preocupação.

A tecnologia digital é uma prioridade 
crítica na procura de potenciais 
funcionários. A capacidade de inovar 
e encontrar as pessoas certas para 
manter a empresa competitiva é uma 
crescente preocupação. As lacunas da 
inovação e das competências foram os 
dois maiores desafios mencionados, 
enquanto que os empresários citaram 
contratar, manter e recompensar 
os funcionários como prioridades 
principais.

“Percebemos a importância da 
transformação digital, mas encontrar o 
talento certo para nos ajudar a iniciar 
e a liderar esse processo é outra 
questão”, diz Joseph Foo, diretor 
executivo da Jason Marine, uma 
Empresa de Raiz Familiar em Singapura 
que fornece soluções integradas para 

16%

23%

26%

$20m ou menos

De $21m a $100m

Mais de
$100m
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sistemas de comunicação, navegação 
e automação para as indústrias 
marítimas e offshore de petróleo e gás. 
“Não precisamos apenas de talentos 
qualificados em todas as áreas digitais, 
precisamos também de pessoas com 
um profundo conhecimento dos nossos 
negócios e que saibam lidar com os 
desafios exclusivos da nossa atividade 
e indústria. É difícil encontrar alguém 
que tenha todos estes requisitos.”

Um lugar para começar é no conselho 
de administração, onde uma forte 
combinação de executivos com 
as competências certas pode ser 
extremamente benéfica no caminho 
para a digitalização das Empresas de 
Raiz Familiar. Outro foco pode ser a 
geração dos millennials, que é a melhor 
preparada da história e é extremamente 
conhecedora de tecnologia. Eles 
possuem uma quantidade significativa 
de conhecimento para oferecer às 
famílias em temas como a digitalização. 
São cidadãos globais e representam 
uma fonte de soluções para a 
lacuna de competências, dada a sua 
experiência e educação. E aqui está 
um ponto importante: parte do legado 
será determinado pela forma como a 
próxima geração será envolvida. 

“Existe uma grande divisão entre 
gerações, as mais velhas de cabelos 
grisalhos, e a próxima geração”, refere 
Paul Andrews, fundador e diretor 
administrativo da Family Business 
United, um centro de recursos para 
Empresas de Raiz Familiar com sede  
no Reino Unido.  

“Uma vez contratadas essas pessoas 
mais jovens, é importante capacitar 
a geração disruptiva e permitir que 
façam o seu trabalho. As Empresas de 
Raiz Familiar, que não se adaptem à 
mudança, provavelmente não estarão 
aqui daqui a 20 anos porque não 
tomaram as medidas necessárias para 
prevenir estas questões agora. Quando 
o fizerem, poderá ser tarde demais. 

 

Curiosamente, na nossa pesquisa, 
descobrimos que 69% dos 
entrevistados estavam à espera ou 
encorajavam as próximas gerações, 
que contratam (incluindo os membros 
da sua família) a ganhar experiência fora 
dos negócios familiares. Reconhecem 
que nenhuma empresa detém o 
monopólio da inovação digital, e que é 
melhor aprender com uma ampla base 
de experiência.  

No estudo recente da PwC (A mesma 
paixão, caminhos diferentes, 2017), 
descobrimos que os membros mais 
jovens da família que se têm juntado à 
empresa e já estão a fazer a diferença 
na atual era digital.
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Quando as famílias reconhecem o valor 
da próxima geração e as habilitam 
para tomar a iniciativa da tecnologia 
digital, esta pode ser transformadora 
para a empresa. No Viessmann Group, 
um fornecedor alemão de soluções 
energéticas, o presidente Martin 
Viessmann explicou num estudo 
recente da PwC (PwC / INTES 2017, 
Estratégias de Negócios Familiares de 
Sucesso: Conservadores Inovadores) 

que seu o filho tinha sido responsável 
pela liderança da transformação digital 
antes de assumir um papel maior na 
empresa. “A transformação digital não 
requer apenas novas soluções técnicas, 
mas também exige uma nova cultura. 
As Empresas de Raiz Familiar são 
aconselhadas a usar as competências 
digitais da próxima geração para  
ajustar a mudança com sucesso”,  
disse Viessmann.

Rikki Maizey, um dos entrevistados, 
é presidente-executivo da Maizey 
Plastics, uma grande fábrica sul-
africana de plásticos industriais.

Ele explica como colocou o seu filho 
numa nova função: desenvolver uma 
loja on-line para os atuais e futuros 
clientes da empresa.

“O meu filho Richard trabalha na 
empresa há quase 18 meses, mas 
como sabe, estamos a lidar com a 
Geração Y. Temos que nos sentar e 
ouvir a geração mais jovem, entender 
o que os impulsiona, o que os faz 
funcionar e só depois ver como 
podemos usá-los nos nossos negócios.

“A transformação digital 
não requer apenas novas 
soluções técnicas, mas 
também exige uma nova 
cultura. As Empresas 
de Raiz Familiar são 
aconselhadas a usar  
as competências digitais  
da próxima geração  
para ajustar a mudança 
com sucesso”.
- Martin Viessmann, Presidente  
do Conselho de Administração,  
Viessmann Group (Alemanha)
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“Então, é por isso que tenho sido muito 
específico com ele no desenvolvimento 
da nossa loja on-line”, referiu Maizey.

Existe uma importante nota de cautela 
aqui. Curiosamente, ouvimos de 
líderes que, conseguir que os seus 
filhos participem no negócio é difícil 
e requer uma flexibilidade contínua 
sobre que funções que eles podem 
desempenhar. Os membros da 
próxima geração, como grupo, são 
mais instruídos e têm mais opções do 

que as gerações anteriores. Exigem 
um trabalho com mais significado e 
têm maiores expectativas da entidade 
patronal. Atrair os membros da família 
da próxima geração, depois de os 
educar no exterior e ampliar os seus 
horizontes apresenta o mesmo desafio 
de contratação. Porque é que os 
jovens devem voltar à Empresa de 
Raiz Familiar no Vietname quando 
podem começar algo novo com amigos 
universitários em Montreal?

Eddy Lee é um membro de quarta 
geração da família proprietária da Lee 
Kum Kee, uma firma de Hong Kong 
famosa por fazer o molho de ostras 
e condimentos com o mesmo nome 
(ver o estudo de caso, “O valor do 
empreendedorismo constante”, página 
30). Lee, que é responsável pelos 
assuntos e investimentos da família, diz 
que a empresa está a fazer um esforço 
extra para integrar a próxima geração 
nos negócios da família de várias 
formas.

“É… perigoso colocar 
um fardo incontrolável 
ou injusto na próxima 
geração. É necessário 
criar um ambiente e um 
modelo onde sucesso 
futuro não dependa 
apenas da próxima 
geração. É necessário 
criar um modelo onde a 
próxima geração se possa 
encaixar e sentir feliz, 
em casa e ativa. Não se 
pode depositar demasiada 
responsabilidade 
sobre eles, mas, 
simultaneamente, temos 
que deixá-los voar. Deve 
haver um equilíbrio.”
- Tommie Van Zyl, Chefe Executivo, ZZ2 
(África do Sul)
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1. Aceitar a realidade de que o mundo, graças à revolução digital, está diferente 
daquele que foi vivido no passado como fundador e proprietário de uma 
Empresa de Raiz Familiar. Talvez seja necessário repensar as suposições sobre 
a maneira como a empresa cria valor.

2. Reconhecer que a próxima geração da Empresa de Raiz Familiar pode 
desempenhar um papel importante para garantir que atualmente estão 
digitalmente adequados à sua finalidade - e, assim, garantir o legado num 
mundo em rápida mutação. Aceitar que é necessária ajuda. Que melhor 
maneira de obter ajuda do que dos membros da próxima geração da própria 
família?

3. Capacitar os membros da família da próxima geração, permitir que experienciem 
e ganhem experiência fora do negócio. É crucial deixá-los ter recursos para isso. 
Quando eles entram na Empresa de Raiz Familiar, acordem com eles se terão um 
papel de custódia ou intra-empreendedor na transformação digital – ou seja, eles 
serão administradores dos negócios existentes ou receberão apoio e espaço para 
tentarem aplicar uma ideia digital - algum capital de incubação,  
por exemplo.

4. Incentive as próximas gerações a trazer os colaboradores mais velhos para a 
jornada digital através da “dupla cooperação”.A mentoria dos pais também é 
importante!

5. Incutir os valores da família e da empresa no novo negócio digital em 
construção. Não assuma que, ao adotar estratégias digitais, deve precisar 
de mudar os valores familiares ou comerciais; estes geralmente permanecem 
intocáveis.

1. Pensar no legado da Empresa de Raiz Familiar - e como a família pode e deve 
continuar - pode muitas vezes resumir-se ao pensamento de sucessão. Mas 
há muito mais a pensar. O legado deve envolver um plano para sucessão de 
liderança, sucessão de direção e sucessão da propriedade, tudo combinado. 
Reunir tudo isso num “plano de continuidade” abrangente e formalizado 
realmente ajuda.

2. Desenvolver isto como um plano estratégico de médio prazo orientado para o 
futuro dos negócios. Lembrar que não é apenas como é feita a sucessão para 
a próxima geração e como se encontra os novos gerentes da empresa.

3. É importante enfatizar que a sucessão da liderança deve acontecer com 
recurso à estratégia de longo prazo, e não de forma tática, no momento em 
que o sucessor passa a ser necessário. Quando planeada entre cinco a 15 
anos, a família pode encontrar uma variedade de candidatos - familiares e não 
familiares - e proporcionar-lhes o treino e oportunidades para crescerem.

4.  Membros do conselho com várias perspetivas do setor podem ser úteis ao 
navegar pela grande quantidade de mudanças que as empresas enfrentam 
atualmente, especialmente aquelas que destacamos neste relatório sobre a 
disrupção digital.

5.  Um bom plano de sucessão de propriedade deve ter em consideração 
a estrutura mais eficaz para o negócio e reanalisá-la regularmente para 
determinar se serão necessários ajustes ou melhorias. É um processo contínuo 
e não é algo que é feito apenas uma vez. É algo que a liderança de uma família 
deve avaliar continuamente.

Cinco princípios 
para construir um 
legado digital

Cinco princípios para 
um legado orientado 
para o futuro

Ng Siew Quan
Líder Ásia-Pacífico - 
Negócios Empresariais e 
Privados, PwC Singapura

Jonathan Flack 
Líder de Serviços às 
Empresas de Raiz Familiar 
dos EUA, PwC US
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O Instituto Júlio Simões, na cidade brasileira de Mogi 
das Cruzes, tem uma réplica de um camião velho em 
exposição. Em qualquer outro contexto, o camião 
teria pouca ou mesmo nenhuma relevância, mas para 
a JSL, a maior empresa de logística do Brasil, tem  
um significado especial.

“Foi num camião que tudo começou”, diz Fernando 
Simões, diretor executivo do Grupo JSL, “o primeiro 
camião que meu pai usou para iniciar o negócio nos 
anos 50.” O pai de Simões, Júlio Simões, deixou um 
legado considerável. Imigrante português, Júlio criou 
a maior empresa de logística da maior economia da 
América Latina. É um legado que está entrelaçado 
com o crescimento extraordinário da economia 
brasileira desde a fundação da JSL. E é o legado  
de uma empresa que fez o mesmo que qualquer 
outra empresa no país para criar oportunidades  
de emprego e melhores condições de trabalho.

A JSL emprega 24.000 pessoas e opera com 
uma frota de milhares de carros e camiões. Tem 
diversificado o seu negócio em concessionárias 
de veículos e locação através da sua subsidiária 
Movida. Também possui um negócio de aluguer  
de carros e camiões.

Na primeira década do novo milénio, a JSL teve 
um crescimento sem precedentes, com a margem 
líquida a subir de R $ 181 milhões em 2000 para R 
$ 1,5 mil milhões em 2009. Em 2017, a JSL faturou 
R $ 8,1 mil milhões. 

Ano de início de 
atividade: 1956

Geração que lidera o 
negócio atualmente: Segunda geração

Volume de negócios 
anual (2017): US $ 2,48 mil milhões 

Número de 
trabalhadores: 24.000

Setor:

Estão presentes em 
mais de 16 setores 
da economia como: 
celulose e papel, 
automação, metais e 
mineração

Canalizar o legado  
de forma valiosa 
O Grupo JSL, Brasil 
Fernando Simões, diretor executivo

Está, também, cotada na bolsa de valores “B3”, em 
São Paulo, sendo os membros da família Simões os 
acionistas maioritários.

Simões diz que um dos principais valores da 
empresa e um fator significativo para o sucesso da 
JSL é colocar o cliente em primeiro lugar. “Esse foi 
sempre uma grande parte da cultura da empresa, 
algo que começou com meu pai e passou para a 
próxima geração”, diz ele. “Tentamos entender as 
necessidades principais de cada cliente – procurar 
oferecer o melhor serviço - o que nos ajuda a ter 
relações comerciais de longo prazo.”

Simões começou a trabalhar desde cedo no negócio 
da família. Começou a trabalhar na empresa do pai 
quando tinha apenas 14 anos, em 1981.

O papel do pai nesse período inicial era óbvio, diz 
Simões. “Eu não comecei a trabalhar aqui porque 
gostava da empresa; comecei a trabalhar aqui  
porque gostava do meu pai.”

As suas competências também foram um fator 
significativo para seguir os passos do seu pai. Simões 
passou pela empresa e, no início dos anos 90, começou 
a partilhar  
a gestão dos negócios com o pai.
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“Tentamos contratar 
pessoas que tenham 
princípios no seu ADN que 
estejam alinhados com os 
nossos.”
Em 2009, Júlio passou-lhe a 
liderança da empresa, tornando-se 
pública um ano depois, mudando o 
nome da empresa na mesma altura. 
Simões afirma que também foi 
quando a empresa procurou reforçar 
a importância de perpetuar os seus 
valores centrais, que foram definidos 
e partilhados na empresa em 1991. 
Esses valores são a importância do 
cliente, dos funcionários, do trabalho 
árduo, da simplicidade e do lucro.

Ele diz que esses valores são 
importantes para a cultura geral do 
negócio e são usados no processo 
de recrutamento. 

“Temos milhares de funcionários e 
recrutamos muitos a cada ano, mas 
tentamos usar sempre os nossos 
valores para nos ajudar a tomar as 
decisões certas ao contratar”, diz ele. 
“Tentamos contratar pessoas que 
tenham princípios no seu ADN que 
estejam alinhados com os nossos.”

Em 2006, a Empresa de Raiz Familiar 
criou o Instituto Júlio Simões, uma 
organização sem fins lucrativos 
que direciona os investimentos da 
JSL em projetos socioeconómicos. 
Simões diz que, “Na prática”, 
isto não foca apenas os valores 
do grupo, mas também “ajuda a 
canalizar o legado do meu pai”.

O instituto concentrou-se nas áreas 
como a consciencialização sobre a 
importância dos cuidados de saúde 
primários e a prestação de cuidados 
de saúde gratuitos a muitos dos 
condutores de veículos da JSL. 
Lançado pelo instituto em 2011 e 
ainda hoje parte essencial do seu 
trabalho, o Programa Pela Vida tenta 
minimizar os riscos associados 
à segurança do motorista. 
Normalmente, estes estão sujeitos 
a viagens de longa duração, maus 
hábitos alimentares, sono irregular e 
isolamento social.

Canalizar o legado de forma valiosa (continuação)

O instituto também está a tentar 
tornar-se um ponto de referência 
para as boas práticas de segurança 
no transporte rodoviário e 
desenvolvimento sustentável no 
setor de logística.

Simões, agora com pouco mais 
de 50 anos, gosta de enfatizar 
não apenas o papel que o seu pai 
desempenhou na sua vida e nos 
negócios, mas também o papel da 
sua mãe, Elvina Benedicta Simões. 
Ele diz que sem a sua influência 
para incentivar a harmonia numa 
família de oito pessoas, o seu pai 
não teria a capacidade de criar o 
negócio que criou.

Simões diz que os valores e o 
legado do seu pai e da sua mãe 
estão em boas mãos com a próxima 
geração. O seu filho Fernando 
Simões faz parte do conselho da 
JSL. A família ainda não elaborou 
uma constituição familiar, mas “é 
algo em vista”, diz Simões. 
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O Dr. Reinhard Zinkann relembra que há alguns anos 
quando lhe perguntaram o motivo da sua empresa, 
Miele, não estar interessada em receber uma linha  
de crédito - um tipo comum de financiamento 
bancário para empresas. Ele explicou a quem estava 
a conversar com ele que a Miele simplesmente  
não usa linhas de crédito.

A Miele é conhecida mundialmente pelos seus 
eletrodomésticos premium, como máquinas de lavar 
roupa, fornos, máquinas de lavar loiça e aspiradores. 
Nos seus 119 anos de história, a empresa utilizou  
os próprios fundos, evitando empréstimos bancários, 
financiamentos em bolsas de valores ou outras 
formas de capital externo.

“Manter a empresa livre dos interesses muitas vezes 
de curto prazo do mercado de capitais ajudou-nos 
a superar as crises económicas, mudanças de 
governos e períodos de alta inflação”, diz Zinkann,  
um dos cinco diretores executivos da Miele.

Isso ajuda a empresa a ter uma visão de longo prazo 
dos negócios, especialmente em momentos em que  
a pressão sobre as empresas cotadas para 
procederem a distribuições trimestrais nunca foi  
tão grande. “Finalmente,” diz Zinkann, “isso ajuda- 
-nos a fortalecer nossa posição como uma empresa 
independente e voltada para a família, que é nosso 
objetivo estratégico primordial”.

Ano de início de 
atividade: 1899

Geração que lidera o 
negócio atualmente: Quarta geração

Volume de negócios 
anual (2017): US $ 4,8 mil milhões

Número de 
trabalhadores: 20.100

Setor:
Fabricante  
de eletrodomésticos 
premium

Valorizar sempre a independência, 
através das gerações
Miele, Alemanha 
Markus Miele (à esquerda) e Reinhard Zinkann, diretor executivo

A maneira como a Miele recorre a financiamento 
é uma raridade nos negócios, assim como a sua 
estrutura de propriedade - mesmo em relação a 
outras Empresas de Raiz Familiar. Co-fundada pelo 
bisavô de Zinkann - também chamado Reinhard 
Zinkann – e pelo seu parceiro de negócios, Carl Miele, 
em 1899, a empresa é detida quase igualmente por 
duas famílias: os Mieles (51%) e os Zinkanns (49%). 
Markus Miele - como o atual Reinhard Zinkann, 
um dos bisnetos dos cofundadores - representa 
a família Miele dentro da empresa. Apenas os 
descendentes diretos dos cofundadores recebem o 
estatuto de acionistas. As famílias nunca se casaram 
e permanecem igualmente comprometidas com o 
negócio e com a sua estrutura de propriedade.

Quando se trata da produção e do cliente, a 
Miele sempre foi orientada pela sua promessa 
de “Sempre melhor”. A frase foi idealizada pelos 
dois fundadores e conduziu a Miele e os seus 
funcionários desde então, de acordo com Zinkann. 
Essa noção constitui a base para a aspiração da 
empresa em ser líder na qualidade e inovação no 
setor, bem como o foco em manter a posição da 
marca Miele no segmento premium. Esses valores 
fundamentais permanecem inalterados, mas são 
interpretados de acordo com os tempos. “Sempre 
melhor” não se refere apenas à ideia de ter um 
produto de qualidade que facilite e ajude as pessoas 
nas tarefas domésticas, mas também que inspire as 
pessoas a enriquecerem as suas vidas.
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“Apenas é possível 
interpretar os valores 
da família - os valores 
do negócio - vivendo-
os pessoalmente e 
consciencializando toda  
a empresa”.
Os valores da Miele também ajudam 
no processo de recrutamento, diz 
Zinkann: “Oferecemos empregos 
seguros e bem remunerados numa 
empresa altamente respeitada, 
que articula os valores e a cultura 
apreciativa de uma Empresa de 
Raiz Familiar com o trabalho e 
as perspetivas de carreira de um 
player de sucesso global. É Isso 
que distingue a Miele de muitos 
outros empregadores e a torna mais 
atraente para os funcionários com 
potencial.”

“A nossa preocupação de “pensar 
nas gerações” e numa atmosfera 
familiar de apreciação são muito 
palpáveis na Miele. Tal como as duas 
famílias proprietárias, também temos 
alguns funcionários que representam 
a terceira ou a quarta geração das 
suas famílias”.

Cada novo gerente é conduzido 
através de um programa de 
iniciação, que envolve visitas à 
sede da empresa na cidade alemã 
de Gütersloh, bem como visitas 
a escritórios de vendas noutros 
lugares, para dar-lhes uma ideia 
de como os valores são trazidos 
diariamente à vida na empresa.

Como parte deste programa, os 
novos colaboradores conhecem 
os diretores executivos e co-
proprietários, que fazem questão 
de serem acessíveis e próximos no 
decorrer do trabalho diário.

“Um antigo lema do calendário que 
ainda está pendurado na parede do 
antigo escritório de Carl Miele, diz: 
“Freude ernährt; Unfriede Verzehrt”, 
que pode ser interpretado como” Na 
paz, nós florescemos; na discórdia, 
nós murchamos.” Juntamente com 
um sentimento de respeito mútuo, 
essa noção possivelmente ajudou 

Valorizar sempre a independência, através das gerações (continuação)

a evitar mais conflitos existenciais 
entre as duas famílias e parceiros 
do que numa empresa uni-parental, 
onde poderá ter de existir uma 
concordância entre vários grupos 
familiares”, diz Zinkann. Este espírito 
de cooperação entre as duas famílias 
criou um legado forte na Miele que 
permanece em vigor até hoje.

Esse espírito forjou raízes profundas 
na estrutura administrativa da 
empresa. Na Miele existe um 
“conselho de família”, composto de 
três representantes de cada família, 
que foi criado para garantir que uma 
família não possa votar na ausência 
da outra em reuniões da empresa.

Essa estrutura é filtrada pela alta 
administração. A equipa de gestão 
operacional é composta por cinco 
administradores executivos que 
trabalham em pé de igualdade e 
decidem por unanimidade.

Zinkann diz: “Apenas é possível 
interpretar os valores da família - os 
valores do negócio - vivendo-os 
pessoalmente e consciencializando 
toda a empresa, tornando o 
“código genético” desses valores 
compreensível para todos. No final, 
tudo se resume em definir o motivo 
de estar na empresa”.
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Capital privado: 
pensar fora da 
família 
Empresas de Raiz Familiar e o capital privado 
estão a a chegar a um ponto de convergência de 
interesses, em metas e até mesmo em valores 
e em propósito, num momento em que existe 
um foco crescente em gerar valor, sucessão e 
profissionalismo de longo prazo nas Empresas  
de Raiz Familiar.
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Os líderes de Empresas de Raiz 
Familiar tendem tradicionalmente a 
ver os investidores de capital privado 
como incompatíveis com as suas 
estratégias e valores de longo prazo. 
No entanto, incluímos questões sobre 
financiamento externo este ano.

Uma das descobertas mais notáveis é 
que, enquanto 81% dos entrevistados 
continuam a confiar mais nos bancos 
para colmatar as necessidades de 
financiamento, mais de um terço dos 
líderes de Empresas de Raiz Familiar 
disseram que considerariam o capital 
privado.

Isso realça o que a PwC encontrou 
noutros estudos mais recentes, 
principalmente na Alemanha, que 
abriga dezenas de milhares de 
pequenas e médias empresas que 
formam a espinha dorsal da economia 
do país. Quando os entrevistados foram 
questionados num estudo da PwC 
Alemanha em 2011 se estariam abertos 
a capital privado, apenas 18% disseram 
que sim. Essa proporção cresceu para 
61% até 2013 e surpreendente para 
83% até 2017, o último ano em que a 
pesquisa foi realizado (Capital privado 
nas Empresas de Raiz Familiar: O 
início de uma amizade maravilhosa?).

Isto faz-nos crer que as Empresas de 
Raiz Familiar e o capital privado estão a 
chegar a um ponto de convergência de 
interesses, em metas e até mesmo em 
valores e em propósito, num momento 
em que existe um foco crescente em 
gerar valor, sucessão e profissionalismo 
de longo prazo nas Empresas de Raiz 
Familiar.

A demografia e o legado são grandes 
fatores. Nas próximas décadas, biliões 
de dólares serão repassados para 
novas gerações na maior transferência 
de riqueza da história. Mais de 350.000 
Empresas de Raiz Familiar e empresas 
privadas mudarão de mãos quando 
os proprietários se aposentarem, de 
acordo com um estudo de 2018 da 
PwC Austrália sobre o papel do capital 
privado nas Empresas de Raiz Familiar 
(Uma vez na vida: criar o crescimento 
certo para empresas privadas e 
familiares australianas).

Nessa situação, os líderes das 
Empresas de Raiz Familiar normalmente 
enfrentam uma escolha entre a venda 
direta, maximizando o potencial do 
crescimento antes de uma venda, ou  
“ir para o crescimento” e envolver-se 
com o capital privado.
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Aqueles que procuram maximizar o 
crescimento necessitam de um parceiro 
que lhe ofereça mais do que dinheiro. 
O parceiro certo ajudará a melhorar a 
gestão e os procedimentos, irá trazer 
um membro da administração mais 
desafiador, que expandirá a rede e, 
eventualmente, ajudará a preparar o 
negócio para uma saída ou sucessão 
bem-sucedida. Um número crescente 
de Empresas de Raiz Familiar pode 
estar a começar a ver o capital privado 
como uma escolha inteligente.

Ao mesmo tempo, as empresas de 
capital privado estão assentes em 
quantias significativas de dinheiro,  
mas com poucos bons negócios  
para investir. Os investidores procuram, 
cada vez mais, oportunidades com 
Empresas de Raiz Familiar, que são 
atraentes porque tendem a ser mais 
estáveis e muitas vezes subvalorizadas.

Para atrair essas Empresas de Raiz 
Familiar, as empresas de capital privado 
estão a agir de forma mais colaborativa, 
concentrando-se na criação de valor 
operacional e tornando os portfólios 
maiores, mais fortes e mais apelativos, 
em vez de apostarem nos retornos 
rápidos.

Isso significa que as Empresas de Raiz 
Familiar têm uma oportunidade de 
aprender mais sobre os benefícios  
que o capital privado pode trazer.

Uma das descobertas 
mais notáveis é que, 
enquanto 81% dos 
entrevistados continuam 
a confiar mais nos 
bancos para colmatar 
as necessidades de 
financiamento, mais  
de um terço dos líderes 
de Empresas de Raiz 
Familiar disseram  
que considerariam  
o capital privado.
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As Empresas de Raiz Familiar proporcionam de forma consistente um crescimento sustentável de longo prazo, direcionando o foco para os valores  
e para o lucro com propósito.

No entanto, os estudos realizados nos últimos 14 anos mostram que nem sempre atingem o crescimento que aspiram. Mostram, também, que as 
atitudes para alavancar – obtenção de financiamento externo – dentro do negócio podem ser polarizadas. A decisão de uma empresa em adotar uma 
abordagem prudente do financiamento perfeitamente compreensível quando a economia está a sair de um período de recessão global. Mas as Empresas 
de Raiz Familiar estão agora preparadas para um período de crescimento mais ambicioso e de uma renovação de opiniões sobre captação de recursos? 
Especificamente, estará na hora de olhar para os benefícios do capital privado nas Empresas de Raiz Familiar?

Para muitos proprietários de Empresas de Raiz Familiar, existe um eterno triângulo de conflito criado pela vontade de diversificar para fora dos negócios, 
a necessidade de aumentar o capital para crescer e o receio de perder o controlo. Estas três escolhas podem ser alimentadas pela preocupação de que 
visões divergentes poderão levar a conflitos familiares e desafios sobre como recrutar e manter talentos importantes.

Historicamente, quando perguntamos às Empresas de Raiz Familiar como poderiam aumentar os seus fundos através diversificação e crescimento, o capital 
privado teria sido uma “atividade de nicho”. Mas estamos a assistir a uma mudança de atitudes de ambos os lados. No setor do capital privado, várias 
empresas globais de capital estão a recentrar o seu foco no setor de negócios familiares e a criar equipas com as competências e experiência certas.

Ao mesmo tempo, assistimos a Empresas de Raiz Familiar que começam a abraçar a oportunidade de potencializar os seus conselhos de administração, a 
melhorar a gestão corporativa e a tomar medidas para separar a propriedade e a gestão. O processo de envolvimento com este tipo de investidor pode ser 
extremamente valioso para trazer novas perspetivas. A pesquisa conclui que mais de um terço dos entrevistados estaria disposto a recorrer ao capital privado.

Com esta mudança apetecível da separação da gestão e da propriedade, também assistimos a um aumento acentuado no uso de escritórios familiares 
para criar uma estrutura e liderança em torno da família, incutindo o poder da visão, sustentado pelo propósito e pelos valores na próxima geração de 
proprietários. O mandato de um escritório familiar irá variar. Mas deve fornecer a gestão financeira e os controlos, não apenas para preservar, mas para 
aumentar a riqueza que a família criou para as gerações atuais e futuras, aumentando o legado para o próximo nível.

Os escritórios familiares podem ajudar  
num mundo de capital privado.

Sian Steele
Líder Global de Escritório 
Familiar, PwC UK
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Ano de início de 
atividade: 1971

Geração que lidera o 
negócio atualmente: Segunda geração

Volume de negócios 
anual (2017): US $ 761 milhões

Número de 
trabalhadores: 10.032

Setor:

Impressão e 
Embalamento, Petróleo 
e Gás, Logística, 
Equipamentos 
Pesados, Publicação, 
Produção, Serviços de 
Engenharia, Comércio 
e Educação

Sumeet Valrani acredita que as empresas 
subestimam frequentemente o valor da cooperação, 
particularmente entre pessoas da empresa. “(…) Isto 
não é surpresa, porque os dois negócios dos quais 
Valrani é presidente executivo fazem parte da Oasis 
Investment Company e representam um modelo de 
como duas famílias se podem unir e construir uma 
empresa de sucesso.

A Oasis Investment Company, sediada no Dubai, 
empresa que controla o Al Shirawi Group (onde 
Valrani também é membro do conselho de 
administração) é rara no mundo das Empresas de 
Raiz Familiar, sendo gerida por duas famílias de dois 
países e culturas diferentes que se juntaram para 
criar uma empresa e conseguiram uma transição 
bem-sucedida para a segunda geração de ambas as 
famílias.

“Somos uma empresa constituída por uma parceria 
entre uma família dos Emirados e uma família 
indiana “, diz Valrani. “Possuímos valores comuns e 
operamos com muito sucesso desta forma. Acredito 
que a dinâmica subjacente no negócio surge da 
dinâmica entre as duas famílias”.

O Al Shirawi Group foi fundado em 1971 por Abdullah 

Construir valores partilhados 
entre famílias
Al Shirawi Group, 
Emirados Árabes Unidos Sumeet Valrani, diretor

Al Shirawi e Mohan Valrani, o pai de Sumeet, 
como uma empresa comercial ee foi desde então 
que se tornou num dos maiores conglomerados 
dos Emirados Árabes Unidos. Atua em múltiplos 
setores, incluindo petróleo e gás, produção, logística, 
publicações e educação. O grupo emprega mais de 
10.000 pessoas em todo o Médio Oriente.

Valrani acredita que a estrutura de propriedade das 
duas famílias tem sido benéfica para a tomada de 
decisões importantes. “O facto de sermos duas 
famílias significa que cada um de nós se comporta 
com mais sinceridade e com mais união”, diz ele. 
“Cada família mantém a sua família unida. Sempre 
que houver uma decisão, um membro de cada 
família deve fazer parte dessa decisão. Nós somos os 
reguladores deles e eles são os nossos.”

Ele acrescenta: “Se falasse do meu coração, a parte 
mais importante do negócio é que somos duas 
famílias. É o nosso maior valor como empresa - essa 
cooperação entre famílias”.

Talvez o melhor exemplo dos benefícios da dinâmica 
entre as duas famílias tenha ocorrido quando a 
empresa passou por momentos difíceis nos anos 80. 
Em 1986, o preço do petróleo entrou em colapso e o 
grupo enfrentou uma ameaça existencial. Foi então 
iniciada uma reestruturação massiva.
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Mas ficaram todos juntos, passaram 
pelo doloroso processo de cortar 
o negócio para voltar a operações 
muito menores e começaram os 
esforços de recuperação - e eventual 
renovação. “Esse processo teria sido 
severamente testado em qualquer 
relação entre os empresários, 
contudo, neste caso, o vínculo entre 
o tio Abdullah e meu pai fortaleceu-
se”, explica Valrani.

A crise também levou a uma decisão 
dos fundadores, que se tornou num 
princípio crucial para a orientação do 
Al Shirawi Group: não abrir nenhum 
escritório no exterior, a menos que 
um membro da família seja obrigado 
a ir para resolver algum problema. 
“A menos que estejamos preparados 
para arregaçar as mangas e resolver 
os problemas, não abriremos um 
escritório lá”, diz Valrani. “Essa é uma 
grande parte da nossa filosofia como 
negócio atualmente.”

A segunda geração de ambas as 
famílias - cujos membros seniores 
são representados por Valrani; 
pelo seu irmão Navin; Mohammed 
Abdulla Al Shirawi; e Hisham Al 
Shirawi – uniram-se no início do ano 
2000 para formalizar uma estrutura 
de gestão familiar. Reuniram-se dois 
membros da segunda geração de 
cada família para falar sobre como 
se deveria proceder. A versão final 
do plano foi apresentada a todos os 
membros da segunda geração.

“Cada família mantém a 
sua família unida. Sempre 
que houver uma decisão, 
um membro de cada 
família deve fazer parte 
dessa decisão. Nós somos 
os reguladores deles e 
eles são os nossos.”
Esses esforços levaram ao 
chamado “protocolo” do grupo, 
a primeira estrutura formal que 
aborda a maneira das duas famílias 
interagirem com o negócio. 
“Atualmente, o protocolo vigora 
exatamente como foi formulado”,  
diz Valrani. “Através do protocolo, 
todos sabem onde estão. 

Construir valores partilhados entre famílias  (continuação)

Até agora, resistiu ao teste do tempo, 
e isso é um testemunho da força 
do relacionamento entre as duas 
famílias”.

Os dois fundadores não participaram 
na formação do protocolo, optaram 
por recuar e permitir que a segunda 
geração tivesse a liberdade de 
o elaborar. Valrani acha que esta 
é outra razão pela qual as duas 
famílias trabalham tão bem juntas: 
a capacidade de cooperar a todos 
os níveis e abandonar. “O legado 
da primeira geração é a capacidade 
de abandonar o controlo da sua 
vida”, diz ele. O “abandonar” pelo 
empreendedor fundador é muitas 
vezes uma das questões mais 
desafiadoras da gestão familiar de 
uma empresa face à transição para  
a segunda geração.

Há sete membros da segunda 
geração que trabalham atualmente 
no negócio. De acordo com o 
protocolo, cada membro pode trazer 
um filho para a empresa. Ambas as 
famílias acreditam que essa regra irá 
ajudar a manter a unidade,  
uma vez que a empresa irá transitar 
eventualmente para a terceira 
geração. 

Qualquer membro da terceira 
geração que não esteja a entrar no 
negócio será totalmente apoiado, 
incluindo a disponibilização de 
capital, para apoiar nas suas 
ambições empresariais.

Outro valor significativo para o Al 
Shirawi Group é a separação da 
riqueza da empresa e da riqueza 
da família. “O negócio está focado 
na rentabilidade dentro das regras 
e regulamentos dos países em que 
operamos”, diz Valrani. “Neste caso, 
separamos muito bem a riqueza da 
empresa e a riqueza da família.”

Ele acrescenta: “No momento em 
que começamos a colocar a questão 
de um objetivo não mensurável e 
não comercial, temos muito medo 
de entrar numa tomada de decisão 
subjetiva, e isso poderia prejudicar  
o negócio”.

“Ambas as famílias respeitam os 
valores e culturas familiares de 
cada um”, diz Valrani. “E para que 
isso funcione bem, os esforços 
filantrópicos são sempre uma 
decisão pessoal e privada”.

52    |    Inquérito Global sobre Empresas de Raiz Familiar 2018



|   Inquérito Global sobre Empresas de Raiz Familiar 201853    

Em 1998, quando a família detentora do GMR Group 
fez o balanço da posição da empresa 20 anos 
depois de ter iniciado atividade numa parte rural da 
Índia, pôde olhar com satisfação para os objetivos 
alcançados.

O negócio cresceu a partir de uma minúscula 
operação de moagem de juta no estado de Andhra 
Pradesh com apenas US $ 5.000 em capital para 
uma operação diversificada que envolvia o cultivo 
e o comércio de arroz, açúcar, madeira e algodão; 
construção de centrais elétricas; e até mesmo bancos 
e fundos mutualistas.

A GMR cresceu rapidamente depois de uma onda de 
reformas económicas desencadeadas pelo governo 
da Índia no início dos anos 90, dando ao setor 
privado um papel fundamental para a construção de 
infraestrutura numa das maiores economias da Ásia. 
Grandes Empresas de Raiz Familiar como a GMR 
começaram a desempenhar um papel na construção 
de infraestruturas importantes, onde o governo não 
conseguiu participar por conta própria.

Mas existia algo em falta, explica o fundador 
e presidente da GMR, GM Rao. “Percebemos 
que não poderíamos fazer negócios com uma 
mentalidade oportunista. Cada negócio era diferente 
e não existiam sinergias entre eles. Foi muito difícil 
sincronizar todos os negócios em que entramos”, 
disse. “Pensamos então que deveríamos ter uma 

Ano de início de 
atividade: 1978

Volume de negócios 
anual (2017):

cerca de US $ 1,3 Mil 
milhões 

Número de 
trabalhadores: 11.200

Setor:
Aeroportos, energia, 
estradas, segurança  
e desporto

A virtude da humildade 
como valor
GMR Group, Índia  
GM Rao, Fundador e Presidente

visão, ter os nossos próprios valores e criar uma 
estrutura organizacional robusta”.

Em particular, Rao e os seus familiares questionaram-
se sobre se o sucesso do grupo até à data estava 
baseado no trabalho duro – ou se teria sido apenas 
sorte. “Queríamos entender nosso ADN e, finalmente, 
nossos os valores”, diz Rao.

A família contactou profissionais de consultoria 
para conduzir uma revisão para chegar ao centro 
do negócio. Foi um exercício detalhado, de cima 
para baixo, que resultou na identificação de sete 
valores, dos quais o mais importante foi a humildade. 
Uma grande parte da humildade envolve a procura 
proactiva de feedback das partes interessadas, 
ouvindo, aprendendo e implementando melhorias 
com foco na excelência.

“Qualquer líder que diga “eu não sei” e possui  
essa atitude, vai ouvir, aprender e implementar”, 
explica Rao.

Foi essa atitude de humildade que ajudou a GMR 
a concluir um grande projeto de infraestrutura: a 
construção de um novo aeroporto para a cidade  
de Hyderabad, no centro-sul da Índia. Foi a primeira 
vez que uma empresa indiana construiu um aeroporto 
de classe mundial a partir do zero, num projeto  
de raiz. “Executamos a construção com humildade  
nos nossos corações e com uma atitude de “não sei” 
na nossa mente”, diz Rao.
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A GMR concluiu muitos projetos de 
infraestrutura depois do aeroporto 
de Hyderabad. Muitos deles refletem 
um caráter de construção da nação 
que impulsionou a GMR desde a 
implementação da racionalização 
dos seus negócios, na mesma 
época em que foram identificados 
os seus valores.

“Descobrimos que a necessidade 
do país era a infraestrutura. O setor 
de energia estava a emergir; então 
nós entramos no setor de energia. 
As estradas estavam a aumentar, 
então entramos nas estradas. Os 
aeroportos começaram a surgir, 
e entramos nos aeroportos. Em 
todos esses projetos, fomos os 
primeiros ou segundos a entrar - e 
conseguimos muita vantagem em 
sermos pioneiros”, explica Rao.

Em 2006, a GMR foi contratada 
para reconstruir o antigo Aeroporto 
Internacional Indira Gandhi, 
em Delhi. A tarefa foi concluída 
em quatro anos - um prazo 
relativamente curto para a indústria.

Atualmente, a GMR é a maior 
construtora de aeroportos privados 
na Índia; também opera no setor 
nas Filipinas. É uma das maiores 
operadoras de centrais elétricas 
em países sul asiáticos, com um 
portfólio crescente de energias 
renováveis. A GMR também 
opera em autoestradas e zonas 
economicamente especiais. 

O grupo está cotado na Bolsa 
Nacional de Valores da Índia e na 
Bolsa de Valores de Bombaim.

As atividades de caridade são 
importantes e são canalizadas 
principalmente por uma fundação 
chamada Fundação GMR 
Varalakshmi Trust (GMRVF), que é 
apoiada com 2 a 3% dos ganhos 
anuais do grupo. O Trust gere 13 
centros vocacionais, que formam 
6.000 pessoas todos os anos.

À medida que o grupo cresce, a 
família garante que atrai as pessoas 
certas para gerir uma Empresa 
de Raiz Familiar, diz Rao. Isso 
significou trazer pessoas com uma 
perspetiva global sobre como as 
Empresas de Raiz Familiar e a 
gestão são aprofundadas noutras 
partes do mundo.

“Gastámos muito tempo a 
desenvolver um modelo de gestão 
familiar. Apenas a identificar as 
melhores pessoas para nos ajudar 
com a constituição da família levou 
entre dois a três anos. Antes de 
formalizar a constituição familiar, 
foram necessários quase dois anos 
para alinhar a família”, diz Rao.

A visão da GMR é criar o que Rao 
chama de “instituição perpétua”. 
“Queremos construir uma 
organização empreendedora que 
crie valor para a sociedade. Essa 
visão é muito difícil de alcançar, 
especialmente neste momento 

A virtude da humildade como valor (continuação)

em que há muita disrupção. 
Percebemos, também, que, a 
menos que tenhamos um modelo de 
gestão familiar, a gestão corporativa 
não acontecerá e, a menos 
que a gestão corporativa esteja 
implementada, não podemos criar 
uma instituição perpétua. A gestão 
familiar é um pré-requisito para 
todas as Empresas de Raiz Familiar. 
Acredito que, com uma boa gestão 
familiar, é possível criar qualquer 
tipo de negócio”.

A GMR é auxiliada por um 
“conselho consultor de 
desempenho do grupo”, um painel 
independente separado do conselho 
de administração que controla o 
desempenho da GMR de fora. “Eles 
discutem o nosso desempenho com 
CEOs, CFOs [diretores financeiros], 
líderes de negócios, clientes, 
fornecedores e stakeholders 
importantes a cada trimestre e 
apresentam-nos um feedback 
completo”, diz Rao.

Quando se trata de contratação, 
Rao acredita que os valores devem 
ser um critério, e não apenas as 
competências e experiências “O que 
é mais importante é se os nossos 
sistemas de valores coincidem ou 
não”, diz ele. “Uma pessoa pode ser 
excelente a executar, mas avaliamos 
se o seu sistema de valores é bom.”.

“Gastámos muito tempo 
a desenvolver um modelo 
de gestão familiar. Apenas 
a identificar as melhores 
pessoas para nos ajudar 
com a constituição da 
família levou entre dois 
a três anos. Antes de 
formalizar a constituição 
familiar, foram necessários 
quase dois anos para 
alinhar a família.”
Rao acredita que há uma 
necessidade, aliada a valores, para 
que a geração atual - e os líderes em 
particular - adotem a espiritualidade. 
Não do tipo religioso, mas uma 
espiritualidade que englobe a 
harmonia física, emocional e mental. 
“A espiritualidade é fundamental 
para controlar as emoções  
e ainda ser capaz de executar  
a alto nível”, diz Rao.
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Uma última palavra 
Os valores e o propósito têm sido características 
constantes na vida das Empresas de Raiz Familiar, 
desde há muito tempo. Mas os tempos são de 
mudança e estão a mudar rapidamente.  
 
Os líderes das Empresas de Raiz Familiar têm a 
oportunidade de redefinir a sua abordagem aos seus 
valores e propósito, para garantir que estão melhor 
posicionados para prosperar num ambiente social e 
de negócios cada vez mais complexo. Ao fazer isso, 
irão garantir um legado duradouro, adequado aos 
séculos XXI e posteriores.
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Acreditamos que chegou a hora das 
Empresas de Raiz Familiar olharem 
para os valores, propósito e legados 
através de uma lente que pode ser 
bem diferente daquela pela qual viam 
no passado. Isso porque o mundo 
está a evoluir mais rápido do que 
nunca, e as premissas que podem 
ter servido bem uma Empresa de 
Raiz Familiar ao longo da última ou 
penúltima geração podem não resistir 
ao teste dos desafios de hoje.

Além disso, está prestes a acontecer 
uma enorme transferência de riqueza 
entre os próximos três a cinco anos, 
à medida que as Empresas de Raiz 
Familiar de todo o mundo tentam uma 
transição da gestão numa escala sem 
precedentes. Para muitas Empresas 
de Raiz Familiar, essa mudança 
será introduzida num período de 
vários anos, no qual haverá um 
requisito obrigatório para revisitar e 
reiniciar a sua abordagem de valores, 
propósito e legados, e posicionar-se 
competitivamente para o século XXI.

Existe uma riqueza de experiências 
coletivas na comunidade das 
Empresas de Raiz Familiar que 
mostram como uma nova abordagem 
pode distribuir dividendos, e 
acreditamos que os nossos 10 
estudos de caso globais permitem 
verificar isso e que irão estimular 
novas ideias.

Identificámos alguns princípios 
fundamentais que podem orientá-lo 
no seu caminho individual:

• Assegure-se de que a próxima 
geração está profundamente 
envolvida. As suas visões 
provavelmente ajudarão a trazer um 
maior alinhamento entre valores da 
família e valores do negócio, porque 
os membros da próxima geração 
compreendem claramente alguns 
conceitos essenciais: o ritmo da 
rutura, o impacto da digitalização e 
o significado do propósito.  
A sua própria maneira de “ler o 
horizonte” - ver o que está ao virar 
da esquina - deve ser devidamente 
reconhecida e incorporada no 
planeamento estratégico. Uma 
vitória rápida a considerar: convidar 
os membros mais jovens da família 
para observar as reuniões do 
conselho de administração ou criar 
um “comité da próxima geração” 
para ser consultado.

• Considere os seus valores e 
propósito como ativos únicos e 
como capital social próprio. Se 
forem usados adequadamente, 
podem realmente fazer a 
diferença, ao distinguir o negócio 
da sua família. Também podem 
aumentar a fidelidade de clientes e 
funcionários, além de aumentar o 
comprometimento dos acionistas 
e dos retornos financeiros. Para 
trazer a sua vantagem competitiva 
única para a vida, deve codificar 
os valores por escrito, abraçá-
los, incluí-los no planeamento 
estratégico e comunicá-los de 
forma eficaz. Fazê-lo, não só para 
colmatar os interesses da família e 
das necessidades do negócio, mas 

também fornecerá orientação para 
uma melhor tomada de decisão a 
longo prazo.

• Defina uma relação entre a 
constituição do seu conselho de 
administração e a forma como 
aplica os valores e o propósito. 
Os conselhos desempenham um 
papel fundamental para determinar 
como medir, de forma prática 
o progresso na aplicação dos 
valores e objetivos, bem como 
garantir que os comportamentos 
apropriados sejam reconhecidos 
e recompensados. Ter o equilíbrio 
correto de membros da direção 
que pertencem à família e que 
não pertencem é essencial para 
alcançar o nível apropriado de 
objetividade da direção para o fazer 
com sucesso. Um conselho eficaz, 
com as competências e experiência 
certas, também trará benefícios 
com a disrupção em áreas como 
a digitalização, bem como em 
destacar a importância de ter um 
plano estratégico adequado.

O que está claro é que as Empresas 
de Raiz Familiar, que adotam 
uma abordagem mais formal e 
colaborativa, para determinar e aplicar 
os seus valores e propósito, tendem 
a publicar estatísticas de crescimento 
e desempenho mais expressivas, a 
médio e longo prazo. Também está 
claro que novos imperativos estão a 
levar à necessidade de as Empresas 
de Raiz Familiar reconsiderarem a sua 
resiliência e eficácia.

 

Na PwC, estamos comprometidos 
em trabalhar com as Empresas de 
Raiz Familiar para as ajudar a rever 
de que forma os valores, o propósito 
e o legado devem ser vistos e 
implementados da forma mais eficaz 
no atual ambiente de desafios e 
rápidas mudanças, sem precedentes.

“A mensagem é clara: 
adotar uma postura ativa 
em relação aos valores 
da empresa irá gerar 
práticas compensatórias 
em termos reais. Um 
compromisso com um 
conjunto de valores, 
claramente definidos, pode 
atuar como uma “bússola 
interna” para uma Empresa 
de Raiz Familiar, à medida 
que avança nos desafios 
da disrupção tecnológica e 
competitiva.”
- Peter Englisch, Global e EMEA 
Family, Líder Empresarial, PwC 
Germany
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Metodologia  
de Pesquisa
Entre 20 de abril de 2018 e 10 de agosto de 2018, 
foram realizadas 2.953 entrevistas telefónicas 
semiestruturadas, on-line e presenciais com executivos 
de Empresas de Raiz Familiar, em 53 territórios em todo 
o mundo.

As entrevistas foram realizadas pela Kudos Research, 
no idioma local, por interlocutores nativos, com uma 
duração média de 30 a 40 minutos. A faturação das 
empresas participantes variou entre 5 milhões e mais 
de mil milhões de dólares. Todos os resultados foram 
analisados pela Jigsaw Research.
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