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Como empresas familiares 
estão reagindo à pandemia 

Resultados da pesquisa conduzida pela empresa de consultoria BanyanGlobal – Relatório de Fevereiro de 2021  

 

 
Realizamos uma pesquisa focada em empresas familiares no primeiro semestre de 2020 para entender 
quais foram os efeitos da crise do COVID-19 e obter conselhos em como ter e gerenciar uma empresa 
familiar durante este período desafiador. Como todos nós continuamos a enfrentar os efeitos da 
pandemia, conduzimos uma segunda rodada da pesquisa no final de 2020, para avaliar a resposta das 
empresas familiares à pandemia e obter conselhos práticos para continuar a lidar com a crise. A pesquisa 
também analisou o segmento de empresas familiares de forma mais ampla.  
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Sobre a BanyanGlobal 

A BanyanGlobal é uma empresa de consultoria especializada em ajudar famílias a fazer a transição de 
uma geração para outra em seus negócios familiares. Nossos clientes são proprietários de ativos 
compartilhados, como empresas operacionais, family offices e fundações. Estabelecemos uma parceria 
com nossos clientes para ajudá-los a tomar as decisões difíceis que abrangem seus interesses familiares, 
empresarias e patrimoniais.  

 

Se você deseja se inscrever em nosso newsletter mensal, por favor clique aqui. 

 
Para o relatório de Maio de 2020, por favor, clique aqui. 
 

Obrigado a todos que participaram da pesquisa. Agradecemos seu tempo para responder e sua 
disposição em compartilhar sua experiência.  
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Sumário Executivo  
 
Poucas empresas ficaram imunes aos desafios da pandemia, mas as empresas familiares podem estar 
prestes a emergir ainda mais fortes do que seus concorrentes. 
 
Em nossa pesquisa exclusiva com empresas familiares em todo o mundo, encontramos uma visão 
otimista de que esses negócios passaram pelo pior, mas esperam ganhar terreno nos próximos meses. 
Sessenta e oito por cento dos entrevistados acreditam que terão operações mais eficientes quando a 
pandemia acabar. E mais da metade acredita que haverá novas oportunidades de negócios, processos 
de tomada de decisão mais eficientes e oportunidades de aprendizado para a próxima geração. Na 
verdade, vinte e cinco por cento dos respondentes acreditam que sua participação de mercado 
aumentará nos próximos anos. 
 
O sucesso relativo das empresas familiares durante essas circuntâncias difíceis não é uma surpresa. A 
propriedade familiar traz uma vantagem competitiva em situações que exigem resiliência em vez de 
crescimento rápido. As empresas familiares podem se adaptar rapidamente às mudanças e equilibrar os 
imperativos de navegar pela crise atual com as implicações de longo prazo. As empresas familiares da 
nossa pesquisa priorizaram não apenas a preservação do caixa, mas também o bem-estar de seus 
funcionários e de suas comunidades. O ano passado não foi isento de obstáculos, conforme 
descrevemos em nosso relatório a seguir. Uma porcentagem significativa dos respondentes observou 
que seus planos de transição para a próxima geração ainda não foram definidos, por exemplo. Mas para 
a maioria das pessoas em nossa pesquisa, a pandemia forneceu uma oportunidade sensata para se unir e  
concentrar os esforços nos negócios – e na família. Como disse um respondente: “Não há nada como 
uma crise para aproximar a família”. 
 
Metodologia: tivemos mais de 140 respondentes de cinco continentes, representando mais de 25 
segmentos de negócios, que responderam a esta atualização da pesquisa que realizamos na primavera 
de 2020. Os respondentes desta segunda etapa não são os mesmos da primeira rodada. Portanto 
faremos apenas comparações gerais e direcionais entre os dois conjuntos de dados.  
 
Aqui estão as principais conclusões, que são seguidas pelo relatório completo: 
 
à Impacto do COVID-19: Ainda é um ambiente difícil para as empresas familiares, mas está 

melhorando 
Os resultados da nossa primeira pesquisa mostraram que poucas empresas familiares estavam 
imunes à crise do COVID-19. Quase 90% dos respondentes relataram que a crise teve um impacto 
negativo em seus negócios, e apenas 5% relataram um impacto positivo. As empresas familiares 
ainda estão experimentando um impacto negativo generalizado, mas houve uma mudança. Um 
respondente observou: “De março a maio foram tempos difíceis, mas temos nos recuperado 
intensamente desde então”. Nos resultados atuais da pesquisa, 66% dos respondentes relatam que 
a crise teve um impacto negativo significativo ou mínimo em seus negócios, e 22% relatam um 
impacto positivo. Apenas 1% relatou que seus negócios correm o risco de falir. 
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O COVID-19 continua a afetar os relacionamentos entre os acionistas familiares da empresa. 33% dos 
respondentes relataram um impacto negativo nos relacionamentos, 38% relataram nenhuma 
mudança e 27% relataram um impacto positivo. Um respondente relatou: “o baixo desempenho 
acentuou os problemas em nosso negócio. Quando o desempenho ficou negativo, os 
relacionamentos toleráveis tornaram-se intoleráveis”. Outro respondente afirmou: “enfrentar um ano 
difícil nos fez perceber o quão importante é a família e nossos relacionamentos evoluíram a partir 
disso”. 

 
à Reação do negócio: As empresas familiares continuam preservando o caixa 

Um respondente resumiu a resposta do seu negócio ao COVID-19 dizendo: “Nós reforçamos o 
controle do nosso fluxo de caixa e diversificamos nossos clientes e nossos produtos”. Os 
respondentes continuam a preservar o caixa dos seus negócios cortando despesas operacionais, 
reduzindo dividendos e postergando novos investimentos de capital.  73%, usaram pelo menos uma 
dessas ferramentas de preservação de caixa, enquanto 15% usaram todas as três. Embora ainda seja 
um número significativo, é um declínio de 90% e 23%, respectivamente, desde a primeira pesquisa. É 
um sinal positivo de que as empresas familiares podem não estar tão tensas como antes. 

 
à Reação da Família: Existem altos níveis de envolvimento e comunicação 

O papel dos acionistas não mudou como resultado da pandemia para cerca de metade dos 
respondentes.  Do restante, 46% indicam que os acionistas estão mais envolvidos com os negócios 
de família. Apenas 2% indicam que os acionistas estão menos envolvidos. Isso é consistente com os 
resultados que vimos na primeira pesquisa. 
 
A maioria dos respondentes, não notou nenhuma mudança ou algum aumento na comunicação 
entre familiares, acionsitas, o conselho, executivos e todos os outros funcionários dede o início da 
pandemia. Poucos notaram uma diminuição na comunicação. Para um respondente, “a principal 
mudança na comunicação é manter a equipe motivada por meio de mais conversas”. A 
comunicação pode ser uma ferramenta para garantir que os stakeholders permaneçam conectados 
e engajados. Para aqueles cujos relacionamentos familiares foram afetados negativamente pela 
pandemia, a comunicação pode ajudar. Como um de nossos clientes refletiu, “estamos aprendendo 
a nos comunicar melhor como família durante o lockdown e tornando as conversas difíceis mais 
fáceis”.  

 
à Apoio à comunidade e aos funcionários: Empresas familiares realizam ações monetárias e não-

monetárias 
As empresas familiares priorizam o bem-estar dos funcionários. A grande maioria, 90%, implementou 
medidas para aprimorar a segurança dos funcionários.  Quase metade, 44%, fornece suporte 
remunerado para funcionários. Algumas empresas familiares são mais criativas em suas inicitaivas. 
Uma empresa familiar tomou medidas para “manter a equipe conectada e o ânimo elevado. 
Enviamos pizzas nas casas da equipe uma sexta-feira por mês e temos confraternizações de pizza via 
Zoom. Muitos dos filhos do pessoal da equipe participam das videoconferências”.  
 
As empresas familiares continuam apoiando suas comunidades locais. 27% das empresas familiares 
fizeram doações em dinheiro e 24% fizeram doações em espécie direcionadas a questões 
relacionadas ao COVID. Um respondente observou: “temos fornecido alimentos para os funcionários 
da linha de frente nos hospitais da região”.  
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à O futuro das empresas familiares parece promissor 
Embora o ambiente tenha sido desafiador para muitos, as empresas familiares também estão 
enxergando os potenciais benefícios imediatos ou de longo prazo que resultarão da sua resposta à 
crise. Mais de 80% dos respondentes estão otimistas quanto ao futuro da empresa familiar. Muitos 
negócios se beneficiam por serem de propriedade familiar, e empresas familiares costumam ser 
resilientes. Os respondentes compartilharam suas visões sobre como gerenciar o impacto do 
COVID-19. Aqui está uma seleção dos seus conselhos:  
 

• “Aja cedo e tome decisões. Reveja as oportunidades que estão disponíveis; haverá 
algumas.” 

• “Seja fiel aos seus valores. Se os valores não são reais durante uma crise, então eles não 
existem fora das crises também.” 

• “Seja paciente e positivo.” 
• “Comunique-se com mais frequência, ouça mais, diversifique e inove e mantenha a calma.” 
• “Não insista em tentar manter as coisas do jeito que estavam. Explore as possibilidades 

advindas das mudanças que estão ocorrendo e esteja à frente da curva.” 
• “Flexibilidade é a chave. Experimente algo que você nunca pensou ser possível antes.” 
• “Mantenha o seu propósito sempre em mente.” 
• “Entenda que momentos de sacrifício podem gerar grandes oportunidades no futuro.” 

 
Um dos desafios mais difíceis que as empresas familiares enfrentam em quaisquer circunstâncias é a 
transição bem-sucedida do negócio para a próxima geração. Mais de um terço dos respondentes 
(37%) não tem certeza se estão no caminho certo para fazer a transição do negócio para a próxima 
geração.    

 
De modo geral, vemos motivos para eperança e otimismo, à medida que as empresas familiares 
aproveitam seus pontos fortes não apenas para sobreviver, mas até mesmo prosperar, atravessando 
esta pandemia. Como um respondente aconselhou, “mantenha o foco em seguir em frente”.  
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Relatório Completo 

 
Tivemos mais de 140 respostas à pesquisa de indivíduos em mais de 25 países distribuídos em cinco 
continentes. Mais da metade das respostas veio de empresas familiares nos Estados Unidos, seguidas 
do Brasil e Reino Unido. 

 
                          

     
 
Participaram empresas familiares de mais de 25 segmentos. Os setores com mais respondentes incluem 
manufatura, serviços financeiros, serviços profissionais, construção, imóveis e bens de consumo duráveis 
e de vestuário. 
 
Por favor, observe: os percentuais nos gráficos acima e abaixo podem não totalizar 100 devido a 
arredondamentos. O arredondamento também é responsável por qualquer diferença no comprimento 
das barras de mesma porcentagem. 
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IMPACTO DO COVID-19 
A crise do COVID-19 afetou a maioria das empresas de forma negativa. Quando perguntamos, “Como 
você descreveria o impacto comercial do COVID-19 até agora?”recebemos as seguintes respostas:  
 

 
Seleção de comentários sobre um grande impacto negativo (perigo de falir ou que sofreram 
significativamente):  
• O lockdown foi catastrófico para nós. 
• A oferta e a demanda caíram significativamente. Isso impactou os negócios. 
• As receitas caíram cerca de 80% em Maio/Junho e 50% no verão. Tivemos uma forte recuperação 

no final de Agosto e Setembro, mas então nossa região voltou ao lockdown dado ao COVID em 
Novembro. As receitas despencaram novamente. É um período muuto difícil para o nosso negócio. 

• Nossa primeira linha está abaixo 20%, mas nossa linha secundária está abaixo 50%. Atuamos no 
varejo e sofremos um impacto negativo dado os pedidos de permanência em casa durante o 
lockdow e também os toques de recolher. Nosso negócio teve que reduzir o horário de 
funcionamento.  

• Estamos mais preocupados com o impacto econômico contínuo e como isso afetará a receita e os 
novos negócios no primeiro trimestre de 2021. 

• O interesse dos compradores por nossa empresa diminuiu, tanto em preço quanto em prazo. 
 
Seleção de comentários sobre um impacto negativo menor: 
• Algumas empresas sofreram e algumas se beneficiaram. 
• Tivemos que nos ajustar rapidamente e diminuir as partes do negócio afetadas negativamente, 

enquanto aumentamos as áreas de oportunidade. 
• Nosso negócio principal sofreu, mas conseguimos gerar novas receitas por causa do COVID-19. 
• Estou orgulhoso da perseverança da nossa equipe. Não acredito que o COVID-19 tenha impacto no 

sucesso de longo prazo de nossos negócios, mas certamente criou desafios de curto prazo. Acredito 
que as lições que aprendemos com isso tornarão nossa equipe de liderança mais unida e mais forte.  

• Mantivemos a receita, mas tivemos um EBITDA menor. 
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Seleção de comentários sobre um impacto positivo:  
• Somos um negócio essencial que se beneficiou com a pandemia. 
• Nossa receita aumentou porque vendemos serviços que foram mais demandados durante a 

pandemia. 
• A mudança significativa das vendas criou complexidade e aumentou a demanda de produtos com 

margem inferior, mas viagens e outras despesas reduzidas equilibraram. 
• Como não despedimos niguém, logo depois que a economia começou a melhorar em Junho, 

nossos números mais que dobraram.  
• Houve uma injeção massiva de recursos financeiros públicos, principalmente no Brasil. Por exemplo, 

em nosso setor o consumo aumentou 15%. Pode haver um desafio em 2021, quando o teto dos 
gastos públicos for atingido e não permitir a continuação das injeções financeiras.  

 
 
Quando perguntamos, “Qual impacto, se algum, o COVID-19 teve nas relações entre a família 
proprietária da empresa?”, segue o que as pessoas responderam: 
 

 
 
Seleção de comentários sobre um impacto positivo nos relacionamentos: 
• Todos contribuímos para ajudar a administrar a crise. 
• A família agora valoriza a variedade de talentos entre nós, em vez de tentar reproduzir apenas 

algumas habilidades. 
• Mais tempo para a família, trabalhando de casa, realmente ajudou nossos relacionamentos 

familiares. Também acho que enfrentar um ano difícil nos fez perceber o quão importante é a 
família, e nossos relacionamentos cresceram a partir disso. 

• A família uniu forças para ajudar através de projetos sociais bem estruturados e de forte impacto 
social. Houve um grande alinhamento entre a família e a empresa no combate ao COVID-19. 

• A mobilização em torno de ações filantrópicas para o enfrentamento da pandemia aumentou o 
espírito colaborativo entre os familiares.  

 
Seleção de comentários sobre um impacto negativo nos relacionamentos:  
• Existem diferentes pontos de vista sobre a melhor maneira de proceder: manter o que temos feito 

versus renovar totalmente nossa oferta. Isso gera estresse quando existem diferentes tolerâncias ao 
risco dentro da família.  

• Ficou mais difícil de nos vermos. 
• O COVID criou divisão nos membros da família, entre pessoas que obedecem às regras e 

regulamentos e pessoas que não acreditam neles. 
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• Isso afetou nossa capacidade de passar tempo com a geração mais velha (aposentada do negócio). 
Sentimos falta de estar juntos como uma família fora do trabalho. 

• Pouca comunicação tem criado distância. 
 

REAÇÃO DO NEGÓCIO 
As empresas familiares tem reagido de várias maneiras. Abaixo estão as ações que as empresas 
familiares realizaram ou esperam realizar em resposta ao COVID-19. Os indivíduos puderam marcar 
todas as ações aplicáveis: 
 

 
 
Seleção de comnetários sobre as ações tomadas: 
• Assumimos o compromisso como família de pagar todos os salários integrais de todos os nossos 

funcionários durante a paralisação e não demitimos ou dispensamos NENHUM funcionário. No 
entanto, se a cidade de Nova York for fechada novamente, dadas as moratórias obrigatórias de 
despejo e a falta de suporte financeiro para os proprietários da cidade de Nova York, talvez 
tenhamos que reavaliar as decisões dos negócios no futuro em 2021. 

• A remuneração foi cortada em toda a organização dependendo dos níveis. Os empréstimos 
aumentaram.  

• Estamos focados em aumentar a receita de campanhas de marketing digitais. 
• As compras de empresas de portfólio aumentaram este ano. Estamos procurando “bons negócios” 

para comprar em uma economia em crise. 
• Todas as opções estão sendo consideradas para manter a empresa em funcionamento. Meu 

objetivo é chegar ao outro lado da pandemia com mais força e saúde nos negócios. 
• Contratamos um empréstimo para aumentar a disponibilidade de caixa, se necessário.  
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PAPEL DO PROPRIETÁRIO, RELACIONAMENTOS E COMUNICAÇÃO 
Quando perguntamos como o papel dos acionistas da empresa familiar mudou à medida que 
administraram o impacto do COVID-19, muitas empresas familiares reportaram que os acionistas estão 
mais envolvidos. 
 

 
 
Seleção de comentários sobre nenhuma mudança: 
• Os acionistas já estavam muito envolvidos antes do COVID. 
• Os acionistas tomavam poucas decisões de negócios antes, e isso permaneceu da mesma forma. 
 
Seleção de comentários sobre mais envolvimento: 
• Todas as gerações da família estão trabalhando na empresa, incluindo a terceira. Apesar de ainda 

não serem acionistas diretos, estão engajados no processo de tomada de decisão da empresa. 
• Os acionistas aumentaram seu envolvimento no desenvolvimento de novos serviços e produtos. 
• Eu pessoalmente me envolvi mais no negócio. Alguns dos meus sócios assumiram uma postura 

menos ativa ou mantiveram o mesmo nível de envolvimento no negócio.  
 
Perguntamos como as famílias dos respondentes estão se comunicando sobre os temas da empresa 
familiar: 
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Perguntamos: “Como a frequência da comunicação mudou desde o início da pandemia para os 
seguintes stakeholders da sua empresa familiar?” Abaixo seguem as respostas: 
 

 
 
Seleção de comentários sobre a frequência da comunicação entre os stakeholders da empresa familiar: 
• Os trabalhadores remotos podem ficar um pouco desorientados e exigir um pouco mais atenção. 
• A principal mudança na comunicação é manter a equipe motivada por meio de mais conversas. 
• Muitos funcionários trabalham remotamente e não têm a mesma conexão de antes.  
 
 

COMUNIDADE E FUNCIONÁRIOS 
Perguntamos: “Quais medidas, se houver, estão sendo tomadas pela empresa familiar para lidar com o 
impacto do COVID-19?”Abaixo seguem as ações que os respondentes estão realizando. Os 
respondentes puderam apontar todas as opções aplicáveis. 
 

 
 
Seleção de comentários sobre as ações tomadas: 
• Melhoramos as ferramentas de trabalho 
• Alimentamos funcionários da linha de frente em hospitais da região. 
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OLHANDO PARA FRENTE, LADOS POSITIVOS E CONSELHOS 
A maioria dos respondentes está minimamente ou não preocupada com conflitos familiares, perda de 
funcionários importantes, danos à cultura da empresa, perda do controle familiar no negócio e 
necessidade de vender ou fechar o negócio nos próximos três meses. 
 
Quão preocupados estão os respondentes sobre os seguintes potenciais impactos nos próximos três 
meses? 

 
 
 
A crise também apresentou algumas oportunidades, por exemplo: 
• Permitir trabalho remoto para alguns funcionários que possuem crianças ou adultos que demandam 

cuidados especiais tornou-se uma nova norma. Para aqueles que não podem trabalhar em casa, são 
necessários cuidados especiais e supervisão para garantir sua segurança, bem como a do público 
com quem possam entrar em contato. 

• Assumimos um compromisso familiar com todos os nossos funcionários de pagar seus salários 
integrais durante toda a paralisação. 

• Temos horários flexíveis e uma política de atendimento flexível. 
 
Perguntamos: “Quais benefícios imediatos ou de longo prazo, se houver, você acha que podem advir 
para a empresa familiar em função da sua reação à crise?”Abaixo seguem os benefícios que os 
respondentes esperam que se materializem. Os respondentes puderam apontar todas as ações 
aplicáveis. 
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Como na primeira pesquisa, os conselhos de muitos respondentes são consistentes com as ações que 
tomaram até agora: preservar o caixa, comunicar-se com frequência e honestidade, cuidar dos 
funcionários e retribuir à comunidade. Os respondentes compartiharam conselhos adicionais com base 
em suas próprias reações à pandemia: 
• Comunique-se e se planeje pensando no curto prazo. Esteja disposto a mudar rapidamente.  
• Não pare de inovar. Investir em ferramentas que fortaleçam ainda mais as conexões entre os 

funcionários, em particular aquelas voltadas para a criatividade e inovação. Acompanhamento de 
propostas que não avançaram.   

• Cada negócio é diferente, mas o denominador comum é cuidar do seu pessoal. 
• Deixe seu ego na porta. Concentre-se no trabalho colaborativo e entenda seu papel na organização. 
• Pesquise e aproveite ao máximo todo o subsídio governamental que possa ser aplicável.  
• Mantenha o ritmo na medida do possível e concentre-se nos riscos e oportunidades de longo prazo. 
• Use isso como uma oportunidade para avaliar a saúde do seu negócio a longo prazo.  
• Use seu Conselho de Administração. 
• Se você ainda não tem um Ransomware realmente bom, agora é a hora de fazer isso. 
• Independentemente do COVID-19, todas as empresas no futuro serão tecnológicas, portanto, 

invista nisso (por exemplo, inteligência artificial e recursos digitais). Consequentemente, terá 
impacto na cultura familiar e corporativa. Seja proativo ao fazer essas transformações. 
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SENTIMENTO GERAL DAS EMPRESAS FAMILIARES 
Perguntamos aos respondentes: “Por favor, identifique o seu nível de concordância com cada uma das 
seguintes afirmações”. As respostas indicam uma perspectiva geral positiva. Muitos respondentes estão 
otimistas sobre o futuro da sua empresa familiar, acreditam que sua empresa terá uma trajetória positiva 
nos próximos cinco anos e sentem que as relações familiares são boas o suficiente para trabalhar e 
celebrar juntos. Mas não é assim para todos. Embora muitos estejam otimistas sobre o futuro, mais de 
um terço dos respondentes não tem certeza se estão no caminho certo para fazer a transição da 
empresa familiar para a próxima geração. As respostas completas seguem abaixo: 
 

 
 
Conflitos demais ou de menos podem ser um problema nas empresas familiares. Perguntamos: “Como 
você descreveria o nível de conflito dentro da sua empresa familiar?”A maioria dos respondentes 
acredita ter uma quantidade apropriada de conflito, mas um número significativo vê muito pouco 
conflito. Ao contrário da opinião popular, muito pouco conflito pode ser tão destrutivo quanto muito 
conflito. (Para mais informações, consulte https://banyan.global/porque-as-empresas-familiares-
precisam-encontrar-o-nivel-certo-de-conflito/?lang=pt-br). Abaixo seguem as respostas. 
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As empresas familiares enfrentam diferentes tipos de riscos. Perguntamos: “Quão preocupado você está 
com os seguintes tipos de risco em uma escala de 1 (nada preocupado) a 10 (extremamente 
preocupado)?” Sem surpresa, o risco macroeconômico foi a maior preocupação. Abaixo seguem os 
resultados completos. 
 

 
 
Obrigado novamente a todos aqueles que participaram da pesquisa. Se você tiver alguma dúvida ou 
quiser entrar em contato conosco, por favor, clique aqui. 
 
 
 

 


