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Antônio Ermírio de Moraes é apaixonado por teatro. As treze obras que escreveu rodaram 
várias cida-des brasileiras, e seu interesse pela literatura rendeu a ele uma cadeira na 
Academia Paulista de Letras. 

Essa é uma das muitas facetas desse engenheiro metalúrgico que ainda supervisiona de perto 
seus ne-gócios nos setores bancário, de energia, de cimento, de celulose e de suco de laranja 
por todo o Brasil. É seu papel como presidente do Conselho de Administração do Grupo 
Votorantim. Fundado há 90 anos, quando seu avô criou uma pequena empresa  têxtil no 
interior de São Paulo, o grupo é hoje um dos maiores e mais diversificados conglomerados do 
País. 

Mas nem por isso Moraes e sua família dormem sobre os louros. Ao contrário, continuam a 
procurar novas alternativas de investimento: no início de julho, por exemplo, criaram a 
Votorantim Siderurgia, nova área operacional, separada da Votorantim Metais, destinada a 
operar os negócios do segmento do aço que o grupo foi comprando e desenvolvendo no Brasil, 
na Colômbia e na Argentina. É sua nona unidade, entre as quais está, precisamente, a de 
novos negócios.  

A saúde do Grupo Votorantim, que coloca a família controladora entre as mais ricas do Brasil, 
não é um caso excepcional na América Latina. Do Grupo Slim, do México, ao Luksic, do Chile, 
dos Crescia, do Peru, aos Rocca, da Argentina, são vários os exemplos que demonstram que 
os conglomerados com controle familiar, inclusive os que optaram pela estratégia de 
diversificação dos negócios, se mantêm como a mais sólida forma de organizar a propriedade 
entre as grandes companhias da região. 

Tal vigor é uma das conclusões deste especial preparado pela AmericaEconomia Intelligence, 
em que se analisam muitos dos maiores grupos privados da região, quase todos sob controle 
familiar.  

“A estrutura familiar é aparentemente a mais funcional para o desempenho dos conglomerados 
e res-ponde ao padrão cultural da região”, diz o argentino Eduardo Fracchia, diretor da área de 
Economia da IAE Business School. Por isso, “quando acontecem crises sucessórias, essa 
condição acelera a venda do grupo a outros proprietários ou a outro grupo familiar.”  

Seu foco quase “biológico” no longo prazo, a unidade cultural e a identificação pessoal com os 
objeti-vos das empresas, além do acesso direto aos criadores de políticas econômicas em seus 
países de ori-gem, são vantagens de peso. “A evidência sugere que, quando tomam uma 
decisão, as famílias conquis-tam alta eficácia para transportar os elementos estratégicos para 
o núcleo da organização”, afirma Jorge Yúniz, presidente e fundador da Equity Consultores en 
Decisiones Estratégicas Empresarial y Bancaria. “Isso é conseqüência da proximidade com 
seus colaboradores e de adotar decisões em consenso e não por meio de votações frias e 
calculadas.” 

Assim, embora em alguns países surjam novos sobrenomes, a estrutura familiar dominante se 
mantém. “Com exceção das companhias aéreas, as grandes empresas do México são todas 
grupos cujas ações se concentram nas famílias que as fundaram”, comenta o mexicano 
Roberto Sánchez de la Vara, professor do curso de mestrado em Estudos Empresariais da 
Universidade Iberoamericana. 

 



Uma situação que contradiz a visão, especialmente de acadêmicos norte-americanos, que 
garantiam que, assim que as empresas abrissem capital em Wall Street, estariam sujeitas às 
pressões dos analistas e de investidores institucionais para que se focassem em seus negócios 
principais.  

Isso não aconteceu. “Os grandes grupos empresariais chilenos se fortaleceram depois das 
privatizaç-ões”, exemplifica Yúniz. Isso aconteceu não apenas devido à flexibilidade e à 
capacidade de adaptação demonstradas pelos grupos familiares. Também se deve ao fato de 
que muitas das restrições, dos estí-mulos e das políticas que deram origem a esses grupos 
perduraram nas principais economias da região. 

Um desses casos é o das redes de relações informais entre pares, que costumam proporcionar 
preciosas vantagens no acesso a restritos mercados de capitais em tempos de crise. E esses 
mercados, apesar de terem crescido, não se mostraram suficientes para neutralizar a 
importância da geração de tais fluxos. De fato, em muitos países os créditos entre empresas 
relacionadas estão entre os principais mecanismos para conseguir capital. “Mesmo as 
empresas que abrem capital na Bolsa só colocam pequenas porções de sua propriedade, para 
manter o controle”, aponta Denise Fleco, professora de Estratégia do Cop-pead, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Outro fator é que a volatilidade das economias latino-americanas – e especialmente a 
volatilidade dos negócios principais que deram origem a esses grupos – se mantém como o 
grande fator de risco de se operar na região. Diferentemente das grandes companhias de 
países desenvolvidos ou de outros grupos de regiões emergentes, os grandes negócios latino-
americanos estão relacionados a recursos naturais e a commodities semi-processadas, mais 
alguns serviços como banca e construção. Todos estão muito ex-postos aos altos e baixos da 
demanda. Isso gerou um tipo de resposta adaptada dos conglomerados: entrar em negócios 
não-relacionados, às vezes com baixa relação com sua atividade principal, para ge-rar 
diversificação e impulsionar a conquista de novos de mercados. 

Já internamente, o maior temor em relação aos grupos familiares é sua tendência a não 
profissionalizar a gestão dos negócios e, conseqüentemente, a possibilidade de entrar em crise 
com a sucessão que de-veria se dar a cada geração. Mas eles encontraram soluções para 
esses perigos e colocam cada vez mais ênfase na captação de equipes gerenciais de primeiro 
nível. O grupo brasileiro Odebrecht, por exemplo, mantém uma busca obsessiva pelo talento 
corporativo. “Uma das metas do gerente nas empresas do grupo é formar seu próprio 
sucessor”, explica Denise, do Coppead. “Isso proporciona um condiciona-mento para o 
crescimento e abre janelas de oportunidade para os executivos, o que ajuda o grupo a reter 
talentos.” E, com isso, o grupo renova sua energia. 

Mas isso não acontece em todos com a mesma intensidade. Na Argentina, ainda que novos 
grupos ten-ham surgido com a ajuda dos governos do casal Kirchner, vários outros se 
debilitaram e passaram para mãos estrangeiras, principalmente brasileiras. Já na Venezuela e 
no Equador, eles subsistem porque aprenderam a fazer negócios com as regras de governos 
intervencionistas, embora costumem ser objeto de ameaças e estejam sujeitos a estatizações 
agressivas com características de expropriação.  

Por isso, tudo indica que, agora e por muitos anos mais, os grupos continuarão a dominar a 
cena empresarial da região.  
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