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A palavra chave da edição de 2019 do nosso estudo é “TRANSFORMAÇÃO”

Sobre a edição do estudo global deste ano
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Como podem as novas 

gerações tornar-se 
agentes da mudança?

PwC

Qual o papel das novas 

gerações nos negócios 
familiares?

Quais os principais 

desafios se impõem
para a próxima geração 
das empresas de cariz 

familiar?

Como pode a próxima 

geração superar estes 
desafios?

Retomámos os perfis 

definidos em 2017: 
transformador, guardião, 
intraempreendedor

e empreendedor



PwC

Entrevistámos mais de 950 pessoas, o nosso maior estudo até hoje, em 69 territórios e 11 setores

Sobre a edição do estudo global deste ano
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1%

36%

63%

34%

66%

Prefiro não dizer

Feminino

Masculino

1%

3%

10%

51%

36%

9%

56%

34%

Prefiro não dizer

Menos de 21

21-24

25-34

35+

Género dos inquiridos

Q: Qual é o seu género? | Q: A que faixa etária pertence?
Portugal Global

Faixa etária dos inquiridos
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•Lideram as mudanças
nos negócios;

•Aspiram cargos executivos;

•São autoconfiantes e têm 
competências em resolução
de problemas.

Quais os perfis da próxima geração?

“Futuros lideres 
autoconfiantes”

Em 2017, definimos 4 perfis distintos com as principais características que identificam as novas gerações, pelas suas 
competências, contribuições para o negócio da família e pelos seus objetivos de carreira
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Transformadores

•Maior probabilidade de ter
mais de 35 anos e um cargo
de gestão;

•Maior tendência para cargos
não executivos ou de 
governance;

•Questões ambientais e sociais 
como fatores potenciadores;

•Maior foco nos Mercados 
tradicionais.

“Manter a tradição
e as atuais redes”

Guardiães

•Visão mais pessimista
do negócio face à concorrência;

•Prioridade na atração
de talentos;

•Acreditam mais na definição
de uma estratégia para a era 
digital.

“Provam o que valem
em projetos, dentro”

Intraempreendedores

•Mais cético quanto à posição
da empresa face à concorrência;

•Sentem que as suas opiniões
não são tidas em conta;

•Veem-se menos como futuros 
líderes da empresa da família.

“Seguem o próprio
caminho, fora”

Empreendedores

26%
46%

20% 8%
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Principais 
resultados 
do estudo
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Cargos ocupados pela nova geração

As novas gerações têm ambição de ocupar cargos de maior relevância no seio do negócio familiar

Olhar para o futuro

Atualmente vs Perspetivas para 2025

Q: Qual o cargo que tem, atualmente, no seu negócio de família?
Q: Em 2025, qual o cargo que gostaria de desempenhar no seu negócio familiar?

6
Fevereiro 2020Global NextGen Survey 2019

39%

28%

26%

16%

12%

10%

5%

14%

8%

6%

26%

19%

41%

9%

15%

15%

11%

29%

12%

12%

Gestão

Acionista minoritário

CEO

COO*

Função de governanca familiar

Adsministração não executiva

Empreendedor (c/apoio familiar)

Acionista maioritário

Empreendedor (s/apoio familiar)

Intraempreendedor

36%

36%

33%

21%

15%

9%

6%

3%

15%

27%

55%

6%

24%

9%

6%

18%

12%

6%

Gestão

Acionista minoritário

CEO

COO*

Função de governanca familiar

Adsministração não executiva

Empreendedor (c/apoio familiar)

Acionista maioritário

Empreendedor (s/apoio familiar)

Intraempreendedor

Portugal Global

* Chief Operations Officer Atualmente No futuroAtualmente No futuro
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64% 64% 58% 45% 42% 36% 24% 21%

29% 23%
16%

10%
10%

6%
3%
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Alteração das necessidades
do cliente

Concorrência Alterações tecnológicas Sociedade e ambiente Incerteza económica Alterações na
regulação|legislação

Expectativas dos
colaboradores

Incerteza política e social

Fatores de mudança dos negócios

A alteração das necessidades do cliente e a concorrência constituem os principais fatores de mudança dos negócios

Fatores com impacto no negócio
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Q: Quais os fatores de mudança no seu negócio familiar?
Q: Qual pensa ser o principal fator de mudança no seu negócio familiar?

GlobalPrincipal fator

Fator de mudança
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22%
16%

34%
31%

25%
31%

28%
31%

28%
25%

44%

67%

61%

55%

48%

42% 36%

27%
21%

21%
21%

9%

0%
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90%

100%

Resolução de
problemas e
pensamento
estratégico

Liderança Conhecer
tendências

Gestão financeira Comunicação Mindset global Recursos
Humanos

Marketing e
vendas

Operações Tecnologia Legal e
Compliance

Principais competências necessárias para cargos futuros

Existe uma consciência por parte das novas gerações para o facto de necessitarem de competências específicas 
que lhes permitam desempenhar os cargos que pretendem no futuro 

Necessidade de competências (1/2)
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Q: Qual a importância das seguintes competências para o cargo que pretende desempenhar na sua empresa?

Global
Essencial

Útil
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64%

64%

55%

48%

30%

39%

30%

30%

27%

27%

30%

42%

27%

27%

0%

9%

12%

21%

15%

18%

30%

6%

6%

0%

12%

15%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Estratégia de negócios adequada à era digital

Investimento em novas ideias de negócio

Colaboradores qualificados

Profissionalização e modernização da gestão

Atrair e reter talento

Parcerias com startups

Expansão internacional

Uma estratégia de negócios adequada à era digital é a principal prioridade para a nova geração

A nova geração acredita numa estratégia digital
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Principais prioridades para os negócios

Q: Em que prioridades pensa que o negócio se deve focar?

Mudança incremental Mudança significativa Sem mudança Sem relevância
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Existe uma maior necessidade de provar o seu valor e conhecer melhor a empresa, antes de apresentar propostas

A nova geração quer entender o negócio e provar o seu valor

45% 36% 24% 24% 15% 6% 12%
3%

48% 36% 21% 18% 16% 10% 6% 4%

Tive a oportunidade de
liderar um projeto ou
iniciativa de mudança
específica dentro da

empresa

Sou a pessoa a quem
recorrem numa vasta

gama de questões

Sinto a necessidade de
provar o meu valor

antes de apresentar
ideias para a mudança

Preciso de entender
mais sobre como a

empresa funciona antes
de sugerir alterações

Sou a pessoa a quem
recorrem apenas em
questões específicas

Sugiro mudanças, mas
quase nunca são

ouvidas

A minha opinião em
assuntos sobre o

negócio raramente é
ouvida

Evito intencionalmente
falar sobre assuntos de
negócios com a minha

família
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Nas vossas próprias palavras:

“A combinação de trabalhar em vários cargos, 
enquanto acompanho a liderança e o conselho 
executivo da empresa, sendo orientado ao mesmo 
tempo por um membro experiente é,

na minha opinião, a fórmula para a excelência.” 

NextGen Portugal

Atual contribuição para o negócio familiar

Q: Como é que descreveria a sua atual contribuição para os negócios da sua família? Portugal Global
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O desenvolvimento de competências está no topo dos fatores
que mais acrescentam valor ao negócio

Competências para criar valor

52%

45%

42%

30%

30%

21%

61%

41%

42%

48%

43%

23%

Desenvolvimento de competências

Exposição internacional

Experiência profissional
fora dos negócios da família

Mentoring

Aprendizagem com os pares

Rotações internas
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Fatores de criação de valor

Q: O que o ajudaria a acrescentar mais valor aos negócios da família? Portugal Global

Nas vossas próprias palavras:

“Ouvir e aprender com as gerações anteriores
é realmente importante. 
Ajudem a próxima geração a conhecer as 
particularidades do negócio. Sejam mentores, 

invistam tempo em nós, guiem-nos e ensinem-nos.”

NextGen Portugal
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77% 65% 55% 23% 16% 16% 16% 13%

IoT Inteligência
artificial

Robótica Realidade
aumentada

Blockchain Impressão 3D Realidade virtual Drones

As novas gerações acreditam que a tecnologia tem um papel crítico para o negócio da família

Principais tecnologias impulsionadoras dos negócios
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Portugal Global

Tecnologias mais relevantes para o negócio

Q: Quais são as três tecnologias emergentes das “Oito Essenciais” que considera relevantes para os negócios da sua família no futuro?

Nas vossas próprias palavras:

“Uma mudança significativa da atual geração
seria a adaptação às novas tecnologias
e a compreensão das diferentes ambições
por parte das novas gerações que entram agora

no mercado de trabalho.”

NextGen Portugal
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34%

33%

39%

39%

33%

39%

63%

55%

48%

45%

45%

33%

3%

12%

9%

12%

15%

24%

3%

3%

6%

3%

Nas vossas próprias palavras:

“Devem fazer-nos sentir o propósito da 
empresa e da família.

Isso fortalece-nos. 
Isso ensina-nos a nunca desistir.”

NextGen Portugal

O forte sentido de propósito é considerado pela nova geração a competência em que a sua empresa mais se destaca 
positivamente face à concorrência

Propósito e foco no cliente como fatores de competitividade

Pior Melhor
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Posicionamento face à concorrência
Competências do negócio

Q: Em comparação com os seus concorrentes, como é que classificaria as seguintes competências do seu negócio?

Forte sentido de propósito

Foco no cliente

Envolvimento dos colaboradores

Profissionalização e modernização das práticas de gestão

Promoção da cultura empreendedora aberta à mudança

Utilização eficaz da tecnologia

Melhor que a concorrênciaSemelhante à concorrênciaPior que a concorrênciaNão relevante

Global
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68%

63%

56%

47%

47%

28%

28%

28%

25%

13%

32%

38%

41%

53%

50%

53%

66%

66%

72%

78%

3%

3%

19%

6%

6%

3%

9%

Em Portugal, o nível de conhecimento, a experiência e a confiança são os principais entraves ao impacto das novas 
gerações nas empresas familiares.

Principais obstáculos identificados

O meu nível de conhecimento

Ninguém me ouve / está interessado nas minhas ideias e preferências

Não há / não haverá oportunidades para assumir o cargo que pretendo

O meu nível de experiência na empresa familiar

Nível de confiança

O meu nível de experiência fora da empresa familiar

Administração/ Regras nos negócios familiares

Uma estrutura organizacional complexa dentro dos negócios de família

Competição com outros membros da família por cargos no negócio

Competição com membros não pertencentes à familia por cargos no negócio
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Q: Até que ponto as seguintes potenciais restrições impedem que tenha o impacto que gostaria de ter hoje na sua empresa ?

Não relevante

Global

Não é restriçãoRestrição
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Mensagens 
para o futuro
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Recomendações para o futuro
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IntraempreendedoresGuardiães EmpreendedoresTransformadores

Atuais gerações - não se esqueçam que o vosso papel é essencial:

Entende e respeita a 
perspetiva da geração atual
e mostra gratidão. 

Qualifica e monitoriza o teu 
progresso, tens de provar 
uma vantagem competitiva.

Não tomes as coisas
como garantidas, conhece o 
background e o legado da 
tua empresa e família.

Descobre o que te motiva e 
pensa “fora-da-caixa”.

Assume riscos calculados e
descobre oportunidades 
onde possas por a uso 
recursos já existentes.

Alinha os teus valores aos da 
tua família.

Mantém a ligação à família
e procura apoio e 
conhecimento nela.

Define uma visão clara e 
confia em ti, mas pede ajuda 
se precisares.

Sejam abertos à mudança e 
ajam enquanto mentores das 
próximas gerações.

Fortaleçam o governance 

afim de criar uma cultura de 
flexibilidade. 

Comuniquem as vossas 
expectativas claramente
e definam os valores.

Permitam que sejam 
genuínos e que aprendam 
convosco, mas evitem 
pressões excessivas.

Aceitem correr riscos
e criem oportunidades.

Orientem, aconselhem e 
sejam mentores, 
promovendo os valores 
familiares.

Preparem-se para
a mudança e deem apoio ao 
desenvolvimento da próxima 
geração. 

Respeitem opções de vida 
diferentes e não as vejam 
como desleais.
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