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Apenas 5% das 
mulheres são CEO

Avaliação As empresas familiares em Portugal destacam-se porque 76% das companhias têm uma 
comissão executiva formal. Mas depois pecam por terem muito poucas mulheres como presidentes

Textos Ana Baptista  
Foto Rui Duarte Silva

P
arece um pormenor 
de pouca importân-
cia, mas é uma carac-
terística marcante na 
capacidade de inovar. 
De acordo com o Ba-
rómetro das Empresas 
Familiares apresen-
tado esta terça-feira 

pela consultora KPMG, 76% das em-
presas inquiridas têm um conselho 
de administração ou uma comissão 
executiva formal. Uma percentagem 
que se destaca face aos resultados 
globais que mostra que esse modelo 
de gestão é usado por 59% das em-
presas. E se olharmos para a Europa, 
apenas 55% usam esse instrumento 
de governança. “Portugal destaca-se 
pela positiva neste campo. Há uma 
sofisticação maior. E estes conselhos 
de administração são vantajosos para 
o desempenho da empresa porque 
dão mecanismos para que possa ser 
mais ousada e inovadora. As práticas 
de governança são muito importantes 
numa empresa”, repara Luís Silva, um 
dos responsáveis pelo inquérito. Além 
disso, acrescenta, alguns destes conse-
lhos de administração já começam a 
ter chefias de fora, ainda que sempre 
seguindo os valores da família, o que 
também pode reforçar essa capacida-
de de arriscar.

De facto, de acordo com os dados 
do relatório, as empresas familiares 
portuguesas apresentam níveis médio 
e médio alto de empreendedorismo, 
proatividade e inovação. Por exemplo, 
apenas 14% das inquiridas revelaram 
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uma baixa capacidade de empreen-
dedorismo. Na Europa, Ásia e Médio 
Oriente e África foram mais de 30%. 
E o mesmo se passa na capacidade de 
serem proativas. Em Portugal, apenas 
7% das inquiridas dizem ter um nível 
baixo de proatividade e na Europa, 
Ásia e Médio Oriente e África foram 
mais de 30%. Aliás, neste caso, Por-
tugal volta a destacar-se pela positiva, 
porque 60% das empresas dizem ter 
um nível alto de proatividade.

E há exemplos que o comprovam, 
repara Diana Costa, outra das respon-
sáveis pela execução do barómetro. 
Um deles é a estamparia e tinturaria 
Adalberto que, “perante a quebra de 
atividade durante a pandemia refor-
mulou o seu negócio e apostou na 
produção de máscaras sociais certi-
ficadas”. E outro é a Ferpinta, “uma 
empresa de perfis metálicos que, com 
a entrada da nova geração, investiu 
num negócio totalmente diferente. 

EMPRESAS FAMILIARES
A importância e o futuro 
das empresas familiares 
estiveram em destaque numa 
conferência em Serralves, 
no Porto, organizada pela 
KPMG, que apresentou 
igualmente o barómetro das 
Empresas Familiares de 2022. 
O Expresso associou-se ao 
evento.

Comprou a Micropack e dedicou-se à 
produção de embalagens, sendo um 
claro exemplo de diversificação do 
negócio”.

O peso da família

Se o modelo de gestão ajuda as em-
presas a serem mais proativas tam-
bém contribui para a melhoria das 
contas da empresa. Como um círculo 
virtuoso. De acordo com os dados do 
relatório, 57% das empresas inquiri-
das revelam um nível médio de de-
sempenho financeiro, o que posiciona 
Portugal em linha com a Europa, mas 
à frente das outras regiões do mundo. 
Por exemplo, no Médio Oriente e Áfri-
ca, 52% das empresas familiares têm 
um desempenho financeiro baixo e só 
25% dizem ter um desempenho médio.

Mas o maior contributo para o bom 
desempenho financeiro das empresas 
familiares é outro: a ligação emocional 
da família e o controlo do negócio. 
Porque, como referido em cima, mes-
mo quando há gestores de fora na ad-
ministração, o controlo e a influência 
familiar mantêm-se. Aliás, Portugal 
até se destaca, com 55% das empresas 
a apresentarem um nível alto de con-
trolo familiar no negócio e apenas 5% 
a terem um controlo baixo. Em todas 
as outras regiões do globo, foram mais 
as empresas a responderem que o 
controlo familiar é inferior.

A grande desilusão

Quando questionado sobre o que mais 
o impressionou no Barómetro das 
Empresas Familiares, o presidente da 
Fundação Bial, ex-CEO e presidente 
da farmacêutica, Luís Portela, nem 

teve de pensar. “O que mais me es-
pantou foi a ainda fraca participação 
das mulheres. Temos muitas mulheres 
que são profissionais de qualidade, 
incluindo nas novas gerações”, diz. De 
facto, os números impressionam, pela 
negativa. De acordo com o inquérito, 
dos CEO atualmente em funções nas 
empresas familiares apenas 5% são 
mulheres. Uma percentagem que está 
muito abaixo da realidade europeia, 
onde 18% dos CEO são mulheres, e 
ainda mais distante da realidade da 
região das Américas, onde essa parti-
cipação chega aos 25%. “No aspeto da 
participação da mulher na liderança, 
ainda temos de melhorar. Estamos 
muito aquém do resto da Europa, mas 
com tempo lá chegaremos”, comenta 
o ex-ministro Paulo Portas.

De facto, parece haver alguma es-
perança, porque, diz Luís Magalhães, 
nas próximas gerações das empresas 
familiares, a maior parte são mulhe-
res. Para o responsável da área de 
impostos na KMPG e um dos respon-
sáveis pelo relatório, uma das justifi-
cações para esta realidade pode estar 
relacionada com o facto de as em-
presas familiares terem períodos de 
liderança mais longos do que as não 
familiares. E isso vê-se nos resultados. 
De acordo com o documento, 50% das 
empresas inquiridas têm presidentes 
e CEO da segunda geração, ou seja, 
ainda são os filhos dos fundadores a 
liderar. E 25% das empresas ainda es-
tão na primeira geração, ou seja, ain-
da têm o fundador na liderança. Mas 
Portugal até se destaca neste aspeto, 
porque a nível global, a primeira gera-
ção ainda lidera em 40% das empresas 
familiares inquiridas.
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Em Portugal, 63% das 
empresas familiares atuam na 
área dos serviços e só 26% na 
indústria. O que sobra, são da 

construção e agricultura

UM INQUÉRITO 
INTERNACIONAL
NÚMEROS O Barómetro das Empre-
sas Familiares da consultora KPMG 
faz um retrato destas companhias 
em todo o mundo, não só em Por-
tugal. Na edição de 2022 — que 
regressa após o hiato de dois anos 
devido à pandemia provocada pela 
covid-19 — foram inquiridas perto 
de 2500 empresas, de mais de 70 
países, das quais 60 em Portugal. 
Note-se, contudo, que há muitas 
mais empresas familiares no país. 
Segundo dados da associação por-
tuguesa que as representa, 70% a 
80% do tecido empresarial nacional 
são empresas familiares, das quais 
312 são associadas.

250
é o número mínimo  
de empregados que tem uma 
empresa familiar de grande 
dimensão a nível global,  
sendo que em Portugal, a 
participação das empresas 
inquiridas foi equilibrada: 36% 
têm 250 empregados; 33% entre 
50 e 250 empregados e 31% têm 
menos 50 trabalhadores. A nível 
global, as respostas foram 
menos equilibradas, com uma 
maioria de pequenas empresas, 
ou seja, com menos de 50 
trabalhadores  

48%
é a percentagem de empresas 
inquiridas que dizem ter um nível 
médio de capacidade de inovar, 
mas foi também uma fatia  
de 43% destas empresas a 
responderem que têm um grau 
baixo de inovação; e uma fatia  
de 9% a dizer que a capacidade 
de inovar era alta. Ainda assim, 
Diana Costa, da KPMG, frisa  
que “Portugal tem muitos 
exemplos de sucesso na 
inovação, como Bial ou o grupo 
têxtil TMG, cuja CEO [uma das 
poucas mulheres nesse cargo], 
diz querer criar a fábrica do 
futuro”

ÁREA DOS SERVIÇOS 
PREVALECE
ATIVIDADE De acordo com o baró-
metro, a nível global, a maior parte 
das empresas familiares inquiridas 
(53%) atua na área dos serviços, ou 
seja, em sectores como o turismo, 
a restauração, a banca ou as tecno-
logias de informação. Em Portugal 
essa percentagem é ainda superior 
(63%). Na lista das atividades mais 
representadas pelas empresas fa-
miliares surgem depois a indústria 
(26% em Portugal e 33% a nível glo-
bal), a construção (8% em ambos 
os casos) e, por fim, a agricultura 
(apenas 3% em Portugal e 6% no 
mundo).

A LIGAÇÃO 
EMOCIONAL DA 
FAMÍLIA AO NEGÓCIO 
É CONSIDERADO  
UM FATOR-CHAVE 
PARA A LONGEVIDADE 
E PARA O 
DESEMPENHO 
FINANCEIRO E SOCIAL 
DAS EMPRESAS 
FAMILIARES


