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Empresas Familiares
–
Por uma definição consensual

1º Objetivo
• Revisão da literatura especializada pretendendo encontrar uma definição
consensual relativamente às EF

O peso dos números
Segundo João Carvalho das Neves (2001), “Gersick et al. (1998) mencionam que
entre 65% e 80% das empresas a nível mundial são familiares. Das 500 maiores
empresas listadas pela Fortune, cerca de 40% são detidas ou controladas por
famílias. Em Portugal, empresas de grande dimensão, como é o caso do Grupo
Espírito Santo, Grupo Sonae, Grupo Amorim, ou ainda Luís Simões ou Salvador

Caetano, podem ser consideradas familiares” (Neves, 2001:1).

2º Objetivo
• Perceber o porquê deste tipo de organizações familiares não ter um
maior destaque no seio da sociedade portuguesa

Perceber o porquê deste tipo de organizações familiares não ter
um maior destaque no seio da sociedade portuguesa
As EF têm sido associadas, ao longo dos últimos séculos, a uma forma
desatualizada de gestão empresarial. Segundo Santos (2007), existem
explicações que ajudam a compreender este facto.
•

Os Estados Unidos tornam-se na maior economia mundial no século XIX, realidade
que coincide com ascensão do capitalismo gerencial, definido pela abertura do
capital das empresas.

•

As publicações dos historiadores da economia, nomeadamente Landes (1951), os
quais justificam o atraso económico francês em comparação com a Inglaterra, a
Alemanha e os Estados Unidos, com a primazia de EF tradicionais neste país.

•

Peculiaridades dos primeiros investigadores, que eram maioritariamente
consultores, geralmente conselheiros financeiros ou terapeutas familiares. O que
explica que grande parte das publicações seja de caráter prescritivo, pouco
favoráveis ao estruturamento de um campo consistente de pesquisa.

•

Falta de uniformidade das próprias EF, as quais podem ser representadas por
pequenas firmas, grandes empresas internacionais, organizações jovens ou, por
outro lado, empresas de terceira ou quarta geração, por organizações onde o
capital está concentrado em apenas uma família ou então em empresas de capital
aberto.

Perceber o porquê deste tipo de organizações familiares não ter
um maior destaque no seio da sociedade portuguesa
Dimensão politica ideológica
• Durante o Estado Novo, estas organizações prosperaram, nomeadamente
os grandes grupos empresariais familiares.
• A partir de Abril de 1974, com a mudança de regime e a democratização
da sociedade portuguesa, a elite empresarial perde o apoio por parte do
Estado, vendo os seus bens confiscados e os seus grupos empresariais
nacionalizados.

Existe ainda hoje em Portugal uma certa reserva quando se fala de
grandes grupos económicos familiares
• Esquerda, nomeadamente o Partido Comunista, mantem uma posição
antagónica em relação a estes grupos empresariais, na medida em
representam a concentração do capital nas mesmas famílias.
• Orientação liberal assente na meritocracia, que olha para a sucessão
dentro destas empresas como algo mais assente na herança e
consanguinidade de que no mérito.

Revisão da literatura especializada pretendendo encontrar uma
definição consensual relativamente às EF
Inúmeras definições, nem sempre consensuais, para este tipo de
empresa. Devido a uma grande quantidade de firmas familiares e à
sua grande diversidade e especificidade.
Num sentido lato, podemos dividir as diferentes opiniões do que
deve ser considerado EF em dois grandes grupos de autores:
• Os que optam por uma definição mais abrangente, Davis (1982),
Gorgati (2000) e Sharma, Chrisman e Chua (2005).
• Os que propõem um conceito mais restritivo para EF, Donnelley
(1967), Grzybovski e Tedesco (1998), Lodi (1987), e Ricca Neto
(1998).
Este último grupo de autores consideram organizações familiares
apenas as empresas que já tenham passado por um processo de
sucessão, ou seja, a partir da segunda geração familiar.

Revisão da literatura especializada pretendendo encontrar uma
definição consensual relativamente às EF
• Esta forma de entender a EF exclui todas as organizações familiares de
primeira geração, ou seja, a maioria das EF.
• Em Portugal predominam organizações familiares com menos de 20 anos
de existência (1ª geração).
• Mesmo partindo do pressuposto de que o momento da sucessão é o
período mais marcante, podendo condicionar a existência da EF existe
sempre a possibilidade de Aferir numa empresa de primeira geração
quais são os preparativos e estratégias que estão a ser tomados com vista
à sucessão.
• No entanto, compreendemos as especificidades e diferenças entre uma
grande EF de terceira geração e um Micro EF de primeira geração.
• Sugerimos a adoção de um conceito a priori mais amplo e abrangente em
que ambas estão inseridas, existindo no entanto a necessidade de as
categorizar a posteriori relativamente à sucessão – EF de 1ª, 2ª, …, 10ª
geração, podendo comparar o que é comparável e distinguir o que não é
idêntico.

Revisão da literatura especializada pretendendo encontrar uma
definição consensual relativamente às EF
O modelo de três círculos enfatiza os três subsistemas existentes na
EF: família, propriedade e gestão.
• A Comissão Europeia avança com sugestões específicas para que uma
empresa seja considerada EF e, num relatório publicado a 4 de Dezembro
de 2009, anuncia a recomendação aos Estados membros da adoção de
uma definição de EF. A definição proposta foi a seguinte:
a) A maioria dos direitos de decisão estão na posse do(s) fundadore(s) da
empresa, ou na posse da(s) pessoa(s) que adquiriu (adquiriram) a quota de
capital da empresa, ou ainda na posse dos seus cônjuges, pais, filhos, ou
herdeiros diretos dos filhos;
b) A maioria dos direitos de decisão são diretos ou indiretos;
c) Pelo menos um membro da família, ou um seu familiar, está formalmente
envolvido na gestão da empresa;
d) A pessoa, família, ou seus descendentes, que fundaram ou adquiriram a
empresa possuírem pelo menos 25% dos direitos de decisão mandatados
pela sua quota de capital. (European Comission, 2009:9)

Dimensão das empresas (familiares)
Os autores Gallo e Ribeiro (1996) e Coelho (2002) apontam que muitas
vezes se confunde EF com pequena e média empresa.
Este equívoco, na nossa opinião, não está diretamente relacionado
com as EF mas sim com a falta de classificação da dimensão da
empresa em questão.
• seguindo as recomendações da Comunidade Europeia e de acordo
com o anexo ao Decreto-lei n.º 372/2007, de 6 de o IAPMEI,
Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação,
passa a classificar uma empresa relativamente à sua dimensão,
tendo em consideração os referidos limiares:
Micro Empresa – Menos de 10 trabalhadores efetivos
Volume de negócios anual ou Balanço total anual <= 2 milhões de euros;
Pequena Empresa – Menos de 50 trabalhadores efetivos;
Volume de negócios anual ou Balanço total anual <= 10 milhões de euros;
Média Empresa – Menos de 250 trabalhadores efetivos;
Volume de negócios anual <= 50 milhões de euros ou Balanço total anual <= 43
milhões de euros;
Grande Empresa – Mais de 250 trabalhadores efetivos;
Volume de negócios anual> 50 milhões de euros ou Balanço total anual> 43
milhões de euros;

Conclusão
• Combater o preconceito em relação às EF
• Opção por um conceito a jusante mais abrangente,
existindo no entanto, a necessidade de especificar a
montante o tipo de EF a que nos estamos a referir 1ª;
2ª;…6ª geração.
• Dissociar a conotação existente entre EF e pequena
empresa, passando a classificar as organizações
familiares de acordo com a sua dimensão enquanto
empresas, Micro EF; Pequena EF; Média EF e Grande
EF
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