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Introdução
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O novo contexto convida as empresas familiares a mudar para sobreviver.

As empresas familiares sentiram os efeitos da pandemia em todo o mundo. Os resultados da última 
pesquisa da KPMG e do STEP são um bom ponto de partida para o desenho de um roteiro que 
fortaleça essas organizações e permita uma saída bem-sucedida da crise.  

A importância das empresas familiares é cada vez mais reconhecida em âmbito mundial. A sua capacidade 
de gerar valor e empregos tem sido uma das características mais destacadas pelos especialistas que 
dedicam-se a estudar a fundação, a composição e o desenvolvimento dessas organizações. A geração de 
políticas e medidas destinadas a promover e melhorar o surgimento e a sustentabilidade dessas empresas 
tem despertado interesse nos últimos anos, especialmente na América Latina. De acordo com o Manual 
IFC de Governança de Empresas Familiares da International Finance Corporation (IFC), as empresas 
familiares são o formato de empresa comercial mais antigo e predominante, representando 70% do 
número total de empresas ativas em muitos países e essenciais para o crescimento econômico deles, 
especialmente na América Latina, região onde as empresas familiares contribuem com cerca de 60% 
do PIB agregado. 

Em contrapartida, as evidências também apontam que a maioria dessas organizações tem uma 
taxa de sobrevivência relativamente curta. Segundo o relatório citado1, cerca de 95% das empresas 
familiares não sobrevivem além da terceira geração, sendo que um dos fatores determinantes para tal 
resultado é o despreparo das gerações posteriores à do fundador, sobretudo em aspectos decisivos, 
como a capacidade de gestão nos períodos de crescimento e expansão e durante as crises. 

Tendo em vista essas informações, o Projeto STEP (Successful Transgenerational Entrepreneurship 
Practices) e a KPMG Private Enterprise se uniram em junho de 2020 com o objetivo de capturar as 
experiências e os aprendizados adquiridos por essas empresas durante a pandemia da covid-19.Para 
isso, entre junho e outubro de 2020, uma pesquisa global com 2.493 líderes de empresas familiares foi 
realizada (entre os quais 305 representaram a região da América do Sul)2, que abordou diferentes aspectos 
relacionados ao impacto da pandemia nas suas estruturas e perspectivas de crescimento. Embora os 
resultados agregados dessa colaboração tenham sido apresentados em um relatório global publicado 
recentemente3, este trabalho busca expor algumas das conclusões mais relevantes para a América 
do Sul. Enquanto a primeira seção apresenta algumas características gerais da amostra obtida e as 
respostas mais representativas a perguntas sobre “a geração que administra a empresa”, “os efeitos 
da pandemia na receita”, “as ações da empresa para enfrentar a crise”, ou “seu impacto na demanda de 
trabalho”; algumas considerações finais com base nesses resultados são feitas na segunda e última seção.

1. “Manual IFC de Governança de Empresas Familiares”, International Finance Corporation (IFC), 2018.
2.  Sediadas na Argentina (24), Brasil (35), Colômbia (58), Equador (43) e Venezuela (145).
3. “Mastering a comeback: How family businesses are triumphing over COVID-19. The Global family business report: COVID-19 edition”, 

STEP & KPMG Private Enterprise, março de 2021.
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Principais resultados da pesquisa, referentes à América do Sul, para a KPMG e o STEP
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Figura 1

Em comparação com a amostra completa ou global de empresas familiares, o segmento coletado para representar a América 
do Sul corresponde, principalmente a empresas de porte relativamente menor (ou seja, com folha de pagamento de menos 
de 20 profissionais). Um percentual de 43% dos líderes sul-americanos afirmou pertencer a esse tipo de organização (Figura 
1), número que, por outro lado, parece estar correlacionado ao nível de renda do país ou da região analisada, pois a maioria das 
economias estáveis e desenvolvidas, ao contrário dos mercados ou países atrasados - sujeitos a crises políticas e socioeconômicas 
periódicas -, tende a oferecer um ambiente mais propício para os negócios, promovendo o avanço desse tipo de empresa e uma 
taxa de crescimento sustentável ao mesmo tempo que favorece o adensamento gradativo de empresas familiares de maior porte.  

Em oposição a esse resultado, apenas 36% dos líderes globais afirmaram pertencer a pequenas empresas familiares, enquanto 
26% afirmaram exercer atividades em organizações com folha de pagamento superior a 200 funcionários, destacando-se, por 
exemplo, a contribuição dos Estados Unidos (29%) e do Reino Unido (40%) a esse grupo, cuja renda per capita média está entre 
as mais altas da análise. De modo comparativo, e apesar de em países como Brasil ou Equador o peso das grandes empresas 
familiares atingir valores similares ou superiores à média global, apenas 19% dos líderes sul-americanos (cujos países têm 
níveis de renda em dólares geralmente inferiores à média global) confirmaram pertencer a grandes empresas. A Argentina, 
por exemplo, foi o país que menos contribuiu com grandes empresas familiares em relação ao total regional, já que 70% dos seus 
representantes afirmaram pertencer a pequenas empresas familiares. 

Tamanho das empresas familiares na América do Sul de 
acordo com o número de funcionários.

(Como porcentagem do total)

Fonte: elaboração própria com base no KPMG & STEP 
Global Family Business Report. COVID-19 Edition, 2021.
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Em relação aos setores econômicos agregados (Figura 2), as empresas 
familiares sediadas na América do Sul que participaram do levantamento 
desenvolvem suas atividades principalmente no setor de serviços (66%), o 
que também se verifica na amostra global (62%). Porém, quando observamos 
os países que compõem a amostra dos líderes regionais, algumas nuances 
podem ser percebidas nesse resultado. Enquanto na Argentina há uma 
contribuição significativa das empresas familiares para a produção primária4 
(50%), um fato coerente, considerando-se a riqueza de recursos naturais e 
a alta participação da atividade agrícola e de seus derivados industriais no 
PIB e nas exportações desse país, em outros países da região, como Brasil, 
Colômbia, Equador e Venezuela, há uma maior presença no setor dos 
serviços (52%, 68%, 65% e 76%, respectivamente) - no qual as empresas 

ligadas aos subsetores de comércio varejista e retail podem ter um forte 
impacto, especialmente no Brasil - ou no setor da construção (18%, 9%, 
8% e 3%, respectivamente). É importante ressaltar que essas duas atividades 
produtivas, pelo menos na média, tendem a agregar maior valor adicionado 
ao produto bruto, promovendo a aquisição de tecnologia, produtividade e 
crescimento econômico acima da média obtida pelos setores primários. Em 
outras palavras, uma economia rica em empresas familiares voltadas para 
a produção de bens e serviços de alto valor agregado sempre contribuirá 
mais, em média, para o desenvolvimento de um país, afetando positivamente 
suas principais variáveis de desempenho, dentre elas, produto, emprego, 
exportações, investimentos e nível de renda. 

Figura 2

Setores econômicos das empresas familiares 
na América do Sul.
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4. No entanto, é importante esclarecer que, na Argentina, os setores primários se caracterizam, pelo menos em boa parte, por serem altamente produtivos, por serem um foco de grandes investimentos 
e por utilizarem tecnologia de ponta nos seus processos produtivos.   
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Argentina

Colômbia

Venezuela

Brasil

Equador

América 
do Sul

Global

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4%

8%

7%

6%

50%

7%

21%

25%

15%

20%

24%

20%

3%

9%

9%

6%

18%

25%

8%

76%

62%

68%

66%

52%

25%

65%

(Como porcentagem do total)

Fonte: elaboração própria com base no KPMG & STEP 
Global Family Business Report. COVID-19 Edition, 2021.



© 2021 KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.

Uma das perguntas de destaque que os líderes tiveram de responder dizia respeito à geração 
que, hoje, é responsável por administrar a empresa e decidir seus destinos (Figura 3). Assim, as 
respostas do total regional não diferiram daquelas observadas no âmbito global: 49% dos líderes 
sul-americanos e 42% de todos os participantes asseguraram que a primeira geração ainda 
está encarregada de administrar os negócios. No entanto, os resultados da pesquisa também 
apontam que o número de empresas familiares cuja gestão cai nas mãos das “novas” gerações 
diminui a uma taxa significativa na amostra global (em relação à amostra regional), conforme 
avançamos da 1a para a 4a/5a geração (consulte a Figura 3). 

Isso pode ser explicado ou está relacionado ao fato de que, em comparação com o que ocorre 
nos países da América do Sul, as melhores condições econômicas de outros países permitiriam 
a essas empresas prosperar, acumular anos de experiência, bem como transferir com mais 
frequência a gestão corporativa para além da geração fundadora. Algo que não estaria 
ocorrendo nos países sul-americanos, onde a taxa de saída (ou de desaparecimento de 
empresas) é naturalmente alta e, portanto, há uma proporção maior de empresas mais jovens 
em relação ao cenário mundial - certamente, por estarem atreladas a um ciclo muito curto de 
nascimento e saída, e isso ocorre durante a primeira geração da empresa. 

No entanto, e além dos efeitos de origem externa que a economia imprime no tecido produtivo 
e na possibilidade de desenvolvimento das empresas, também é verdade que o alto índice 
de desaparecimento de empresas familiares pode ter uma série de explicações no seu 
funcionamento interno, principalmente na falta de capacitação e profissionalização das 
gerações posteriores à fundadora e, com isso, a impossibilidade de descentralizar a tomada 
de decisões, possibilitar o trabalho em equipe e incorporar novas tecnologias e tendências à 
estratégia da empresa.
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Figura 3

Geração que administra a empresa familiar. 
América do Sul.
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Indo para o impacto da pandemia, 68% das empresas familiares sul-americanas garantiram, conforme esperado, que sua 
receita foi afetada pela crise sanitária (Figura 4). Paralelamente, apenas 23% afirmaram que sua receita de vendas aumentou. Entre 
os países da região que viram o desempenho de suas empresas familiares ser mais prejudicado pelo impacto da covid-19 estavam o 
Brasil (onde 68% dos líderes confirmaram que suas receitas diminuíram em função da crise), Colômbia (71%) e Venezuela (75%). 
Por outro lado, Argentina e Equador foram os países cujos líderes de empresas familiares foram “menos afetados”, garantindo 
(57% e 44%, respectivamente) que a receita de suas organizações foi “mantida” ou “aumentou” durante o período da pesquisa 
(junho a outubro de 2020). Esse resultado não difere do global, visto que cerca de 70% das empresas familiares viram sua receita de 
vendas diminuir durante a fase mais crítica da pandemia, e muitas delas, seguindo a tendência mundial, tiveram que repensar sua 
estratégia de desenvolvimento para começar a se adaptar à nova realidade por meio de ações e medidas que visam a reduzir ou 
eliminar custos trabalhistas e operacionais, diferir pagamentos, cortar investimentos e revisar a remuneração dos executivos.  

Figura 4

Efeitos da covid-19 na receita das empresas familiares. 
América do Sul.
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Nesse sentido, enquanto no total das respostas a pesquisa revelou que 41% das empresas 
familiares decidiram tomar medidas destinadas a reduzir ou eliminar custos operacionais e 
investimentos, especialmente diminuindo despesas de escritório, outras 36% optaram por 
reduzir os custos de mão de obra, realocando sua força de trabalho para o trabalho remoto 
(Figura 5). Contudo, as demais 23% optaram por reduzir ou diferir o pagamento a fornecedores 
e credores ou, na sua falta, a remuneração dos executivos da empresa. Do lado sul-americano, 
as empresas familiares não inovaram substancialmente nesse aspecto, pois 41% delas 
buscaram enfrentar o impacto da crise reduzindo ou eliminando custos operacionais e 
investimentos, por meio do corte de despesas com escritórios (principalmente no Brasil, na 
Colômbia, no Equador e na Venezuela) ou, embora em menor escala, por meio da postergação 

de gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e lançamento de produtos (Argentina). Nesse 
ponto, todos os países da região concordaram, já que essa ação foi a mais implementada entre 
as empresas familiares sul-americanas, seguida da contração do custo de mão de obra (34%), por 
meio da transferência dos profissionais para o trabalho remoto; do diferimento de obrigações e 
pagamentos (14%), especialmente por meio da renegociação de contratos (Brasil e Venezuela) 
ou atrasando os pagamentos de faturas, empréstimos e outras obrigações (Argentina, Colômbia 
e Equador); e, finalmente, da redução da remuneração dos executivos (10%), considerando 
medidas de compensação alternativas (essencialmente entre as empresas na Argentina, no 
Equador e na Venezuela) ou seu diferimento (Brasil e Colômbia).
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Figura 5

Ações das empresas familiares na América do Sul 
para enfrentar a crise da covid-19.
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Figura 6

Consequências imediatas sobre gestão de empresas familiares 
provocadas pela infecção de um familiar com a covid-19.

Outra pergunta que os pesquisados tiveram de responder era relacionada ao enfrentamento das consequências no desempenho da empresa 
caso um dos membros da família empreendedora testasse positivo para covid-19 (Figura 6). 

Nesse ponto, as empresas sul-americanas não se sentiram afetadas, pois 82% asseguraram que, apesar de um de seus membros ter 
sofrido o contágio, puderam continuar suas atividades remotamente, sem que houvesse impactos perceptíveis na gestão e no desempenho. 
Já um percentual de 17% afirmou que os casos positivos de coronavírus não afetaram de maneira alguma a operação e o funcionamento da 
empresa, ainda que o familiar afetado tivesse de se confinar e deixar de exercer suas funções. Analisando as respostas por país, enquanto 100% 
dos líderes da Argentina, da Colômbia e da Venezuela garantiram que a priori não sofreram impactos importantes de um caso positivo de 
covid-19 na família (ou porque o líder se isolou para frear a cadeia de contágios, sem continuar suas funções, ou porque ele foi transferido para 
trabalhar remotamente), a maioria dos líderes sediados no Brasil e no Equador confirmou que não houve efeitos adversos nas suas empresas 
decorrente da infecção de um dos membros da família. Em contrapartida, uma pequena parte dos líderes da região (1%) assegurou que, perante 
esse dilema, decidiu transferir as funções do profissional afetado para outro membro da família, denotando a alta dependência que essas empresas 
têm de determinados familiares e a dificuldade que enfrentam em poder substituí-los nas suas funções mediante esse tipo de eventualidade. Uma 
sinalização relevante é a necessidade dessas empresas capacitarem e profissionalizarem seus membros.
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Os efeitos da pandemia sobre a economia e, sobretudo na demanda por empregos foram significativos em todos os 
países do mundo, inclusive aqueles que compõem a região sul-americana. As diferentes providências que os governos sul-
americanos adotaram para enfrentar a curva ascendente das infecções por covid-19, principalmente destinadas a evitar a circulação 
de pessoas, prejudicaram a atividade econômica e agravaram as crises políticas e socioeconômicas preexistentes ao longo de 
2020. O impacto da crise foi tamanho que, embora o PIB global tenha caído mais de 3% no final de 2020, a América Latina e a 
região da América do Sul viram seus produtos brutos agregados despencarem 7% e 9% respectivamente, com a Argentina, o Peru 
e a Venezuela entre os piores desempenhos. Além disso, uma das variáveis mais observadas pelos analistas para avaliar o impacto 
da crise é justamente a taxa de desemprego, que foi de 11% na região da América do Sul, em decorrência das ações que o setor 
privado implementou para reduzir os custos trabalhistas e operacionais em um momento crítico, e que as empresas familiares não 
estavam isentas de tomar.  

Seguindo essa lógica e considerando o fato de que, conforme observado anteriormente, uma das medidas mais adotadas pelas 
empresas familiares para enfrentar a pandemia foi a redução dos custos com mão de obra, a Figura 7 mostra, de acordo com a 
visão dos líderes dessas empresas, como a folha de pagamentos variou em relação à situação anterior à covid-19.  

Como é possível observar, a queda média da força de trabalho regional das empresas familiares ficou acima do impacto global 
(-10,3% versus -8,6%), sendo as empresas na Colômbia (-14%), no Equador (-12,37%) e na Venezuela (-15%) as mais afetadas. 
Espera-se que, com a recuperação econômica projetada para 2021 (+3%) e anos futuros, a taxa de desemprego nos países da 
região comece a diminuir, dando origem a um crescimento sustentado da demanda por empregos, em especial, das empresas 
familiares, que são o formato da unidade produtiva que mais contribui e explica o comportamento da demanda de trabalho 
e da atividade econômica nos países sul-americanos. 

No entanto, não se deve esquecer que os primeiros meses de 2021 foram bem diferentes do que os analistas econômicos e 
sanitários projetavam no final de 2020. Juntamente com as vacinas, novas ondas e surtos de covid-19 começaram a aparecer em 
todo o mundo, levando os países a adotarem novas medidas de confinamento enquanto o processo de vacinação se acelera - e a 
América do Sul não foi exceção. Embora ainda não esteja claro quanto tempo a pandemia vai durar, provocando um aumento nos 
níveis de incerteza econômica e social, é coerente pensar que seu fim está mais próximo. Nessa nova realidade, as empresas 
familiares não devem relaxar. A sua resiliência natural e o processo contínuo de adaptação ao contexto são ferramentas decisivas 
para sair desta situação com sucesso.
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Figura 7

Variação do número de funcionários em empresas familiares 
em relação à situação pré-covid-19 na América do Sul.
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Global Family Business Report. COVID-19 Edition, 2021.
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Considerações finais

dessas empresas 
buscaram enfrentar  
a crise sanitária 
reduzindo ou eliminando 
custos operacionais  
e investimentos

41%

As empresas familiares foram significativamente afetadas durante a crise de 2020. Entretanto, o estudo 
conduzido pela KPMG e o Projeto STEP revela que as empresa souberam gerenciar a turbulência, 
mitigando o seu impacto e adaptando-se à nova situação. De acordo com os resultados da pesquisa, 
duas variáveis de desempenho relevantes foram as mais afetadas entre as empresas familiares sul-
americanas: a receita de vendas e a folha de pagamentos. Enquanto 68% dos líderes sul-americanos 
confirmam que sua receita foi duramente afetada durante a crise, o número de empregados 
sofreu uma redução de 10,3% em média.

Da mesma forma, seguindo a tendência mundial 
de enfrentamento da crise, as empresas 
familiares tiveram de repensar sua estratégia 
de desenvolvimento e iniciar um processo de 
adaptação a uma situação que parece, pelo 
menos até o momento, volátil. Tanto no âmbito 
global quanto no regional, as empresas optaram 
por adotar quatro estratégias principais que as 
ajudariam a amortecer os efeitos da pandemia. 
Essas ações incluíram, basicamente, reduzir ou 
eliminar custos trabalhistas e operacionais, diferir 
pagamentos, cortar investimentos e revisar a 
remuneração dos executivos. Nesse sentido, 
a pesquisa revelou que 41% dessas empresas 
buscaram enfrentar a crise sanitária reduzindo ou 
eliminando custos operacionais e investimentos, 
sobretudo por meio do corte de despesas de 
escritório e/ou da postergação de despesas com 
P&D e lançamento de produtos.

Embora o futuro pareça incerto, as empresas 
familiares não devem se resignar ou desistir 
de suas tentativas constantes de adaptar 
suas estruturas às novas demandas e a 

uma situação que parece um pouco mais 
complexa, especialmente na América do Sul, 
cujas economias são muito dependentes 
do investimento estrangeiro e da produção 
e exportação de commodities. Conforme 
detalhado anteriormente, o mundo está ansioso 
e aguardando uma solução definitiva para a 
pandemia. A recuperação econômica global 
projetada para 2021 e próximos anos pode 
levar tempo para ser disseminada na América 
do Sul, por isso, é prudente que as empresas 
familiares implementem uma estratégia de 
desenvolvimento voltada para o mercado interno, 
de forma a ajudar os países da região na fase 
de recuperação, bem como contribuir para o 
aumento da demanda por empregos, para o 
crescimento econômico e a produtividade. 
Conforme mencionado, a resiliência natural e 
o processo contínuo de adaptação ao contexto 
a que essas empresas estão habituadas 
representam ferramentas determinantes para 
que tanto elas como as economias em que estão 
inseridas possam sair dessa crise com sucesso.
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