
Não há dúvida de que a globalização 
tem exercido forte influência sobre 
empresas familiares e não familiares 
no Brasil, uma vez que elas vêm ven
dendo, produzindo, entregando ser
viços e comprando mais no mercado 
internacional do que há dez anos. O 
principal impacto da globalização é 
observado no aumento da importação 
de matéria-prima para a produção e 
no crescimento da concorrência es
trangeira no mercado brasileiro. 

No entanto, há uma diferença entre 
a internacionalização de empresas fa
miliares e a de não familiares. Como 
mostra a tabela 1, na página ao lado, 
empresas não familiares ainda tendem 
a ser mais internacionais, na média, 
do que as familiares, levando em conta 
todos os parâmetros do estudo. 0 que 
está por trás desse retrato? 

Foi investigado como a família in
fluencia o processo de internacionali
zação e como é impactada por ela. As 
famílias empresárias das companhias 
pesquisadas têm dado muito apoio à 
expansão internacional, o que, porém, 
vem gerando algumas tensões internas 
sob três aspectos principalmente: 

• expectativas de retorno sobre os in
vestimentos; 
• estratégia de negócios; 
• percepções e preferências em rela
ção aos riscos. 

A maioria das empresas participantes 
acredita que essas questões serão re
solvidas sem nenhum impacto negati
vo duradouro nas relações familiares. 
Em outras palavras, tudo indica que as 
empresas familiares estão se tornando 
mais transnacionais e adaptando-se 
bem ao mercado cada vez mais globa
lizado, já que, no que diz respeito à glo
balização, a pesquisa comprovou que 
elas possuem mais semelhanças do 
que diferenças com as não familiares. 

As multinacionais geralmente com
petem com base em preços menores, 
oferecendo maior gama de produtos 
e sendo mais agressivas quanto à 
marca. As empresas familiares locais 
tendem a responder com melhores 

serviços e mais diferenciação de pro
dutos, da mesma forma que as não 
familiares. 

As empresas familiares aparente
mente desfrutam tantas vantagens de 
atuar fora do país como as não fami
liares. Muitas das que participaram do 
estudo relataram que cresceram e se 
tornaram mais competitivas ao ofere
cer novas habilidades a seus funcioná
rios, por exemplo. 

Outras diferenças dignas de nota são: 

• As empresas familiares parecem re
correr a alianças de distribuição mais 
frequentemente do que as não familia
res, como retratado na tabela 6. 
• As empresas familiares se concen
tram no reinvestimento de lucros como 
fonte de capital para a expansão inter
nacional, enquanto as não familiares 
tendem a recorrer também a inves
tidores externos e a abrir seu capital 
para isso (veja tabela 7). 
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