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FAMÍLIA WALLENBERG 
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Case da família investidora 

 

A Família Wallenberg é certamente uma das 

mais influentes famílias da Suécia. O império que 

controlam hoje, cujo valor total é de cerca de US$ 

77 bilhões1 em 2017, se iniciou quando a família 

empresária passou a incorporar novas empresas e 

expandir suas atividades, explorando diferentes 

setores da economia já no século XIX. 

Suas estratégias de diversificação do 

patrimônio ao longo das décadas, boas práticas 

de governança – patrimonial, corporativa e 

familiar – e o envolvimento ativo de membros de 

todas as gerações, questões que serão 

aprofundadas neste case, contribuíram para que 

se tornassem uma família investidora de sucesso, 

desde o início de sua trajetória. 

Além do papel fundamental que seus 

membros exerceram para a industrialização do 

país, financiando novas empresas e tecnologias, 

há um século são colaboradores para o fomento 

da pesquisa e da educação na Suécia, que hoje é 

referência mundial. A filantropia acompanha a

história dos Wallenberg, que têm como um de 

seus objetivos promover melhorias na sociedade. 

Histórico 

Em 1856, André Oscar Wallenberg fundou o 

Stockholms Enskilda Bank, atual Skandinaviska 

Enskilda Banken (SEB), o primeiro private bank de 

Estocolmo. André buscava financiar as novas 

empresas que surgiam durante a revolução industrial 

da região e, nas décadas seguintes, com a compra de 

ações de diversas empresas, tornou- se proprietário 

de boa parte do setor industrial da Suécia. 

Desde o início os Wallenberg se estabeleceram 

como Família Investidora, uma vez que o banco da 

família foi apenas o primeiro de seus 

empreendimentos; André e seus filhos usaram as 

receitas do SEB para incorporarem novos 

investimentos e empresas, construindo um 

patrimônio diversificado e um império financeiro já 

ao final do século XIX. 

 
 

 

1 ABOUT US - A few words about what we do and what 

we stand for. Wallenberg. 

(http://www.wallenberg.com/sites/default/files/files/wall

enberg_about_us_english_lowres.pdf) 
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Entretanto, uma restrição legal do país 

proibiu que os bancos controlassem empresas, 

levando os Wallenberg à criação da holding 

Investor AB, sua primeira companhia dedicada 

exclusivamente à gestão de suas demais 

empresas, em 1916. A partir do período entre 

guerras - de 1918 a 1939 - o banco manteve-se 

restrito ao âmbito doméstico sueco, enquanto 

gradualmente a Investor AB foi se transformando 

no principal negócio da família. O SEB, que deu 

origem à fortuna familiar, tornou-se apenas uma 

entre tantas outras empresas investidas, listada na 

bolsa de valores de Estocolmo. 

Com o mesmo propósito da Investor AB, a 

Providentia foi outra holding criada pela família 

em 1946, e anexada à Investor em 1992. 

Posteriormente, em 2007, é criada a Foundation 

Asset Management (FAM AB), outra holding 

dedicada a investimentos em empresas, sobre a 

qual as fundações da família possuem absoluto 

controle. 

As fundações criadas por membros da 

família merecem destaque, uma vez que são elas 

as proprietárias da Investor AB, FAM AB e suas 

inúmeras empresas, e as responsáveis pelas 

doações e investimentos feitos para fomentar a 

pesquisa científica e a educação. Hoje, a Família 

Wallenberg controla um universo de empresas 

que compreende distintas indústrias, como a 

farmacêutica, a de eletrodomésticos e

telecomunicações, entre outras, e continuam tendo 

destaque no desenvolvimento técnico- científico 

da Suécia. 

A Família 

Os Wallenberg surgiram como Família 

Investidora a partir da fundação do Stockholms 

Enskilda Bank (SEB) por André Oscar Wallenberg. O 

patriarca, que além de banqueiro ainda possuía 

patente da marinha e teve participação na política, 

tornou-se uma das figuras mais influentes da Suécia, 

uma vez que seu banco financiou e incorporou 

empresas significativas do setor industrial sueco. 

Entre os cinco filhos de André Oscar 

Wallenberg estava Knut Agathon Wallenberg, que 

assumiu a presidência do SEB de 1886 a 1911 ao 

substituir o pai. Junto à sua esposa, Alice, criou a 

Knut and Alice Wallenberg Foundation (KAW 

Foundation) em 1917, a partir de uma doação do 

casal no valor de SEK 20 milhões, com o objetivo de 

conceder doações para desenvolver a pesquisa e 

educação no país. Knut foi pioneiro não só ao criar a 

primeira fundação da família, mas também por se 

envolver na causa do sufrágio feminino e por fazer 

parte da fundação da Câmara Internacional de 

Comércio. 

Marcus Wallenberg Sr., também da segunda 

geração, foi o sucessor de seu irmão Knut como 

presidente do SEB em 1911, posição que manteve 

por dez anos. 
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Na linha de sucessão da terceira geração 

aparecem Jacob Wallenberg e Marcus Wallenberg 

Jr, filhos de Marcus Wallenberg Sr. Jacob assumiu 

papel central no SEB e foi um dos mais relevantes 

banqueiros da Europa no século XX, apesar da 

crise econômica pela qual passou a Suécia 

durante seu mandato. Seus esforços contribuíram 

fortemente para a expansão do banco e do 

patrimônio familiar, especialmente devido à sua 

cautelosa política de dividendos e visão de longo 

prazo; os aumentos de receita possibilitaram que 

a Família Wallenberg dedicasse recursos para a 

expansão de outros projetos, enquanto o SEB 

tornava-se cada vez mais um banco comercial. 

Seu irmão, Marcus, assumiu como CEO do 

banco em 1946, e nesta posição destacou-se 

como uma das personalidades mais poderosas do 

mercado financeiro, envolvendo-se em iniciativas 

significativas para investimentos em diversos 

ramos da indústria - aérea, militar, automotiva, de 

telecomunicações, energia nuclear, tecnologia 

computacional e de private equity. 

A quarta geração teve como protagonistas 

Marc Wallenberg e Peter Wallenberg. Marc torna-

se presidente do SEB em 1958, em um momento 

de estagnação dos ativos

do banco, e promove a fusão do Stockholms 

Enskilda Bank com o Skandinaviska Banken, banco 

sueco de maior porte; desta junção, surge o 

Skandinaviska Enskilda Banken, visando se 

fortalecer frente à competição internacional. 

Após a morte de Marc, em 1971, Peter 

Wallenberg assume a presidência do SEB; Peter 

dedica-se às holdings Investor e Providentia, 

trazendo grandes colaborações ao sucesso de 

empresas como a Ericsson e a Atlas Copco. Além 

disso, foi o responsável pelo expressivo crescimento 

do patrimônio da Knut and Alice Foundation, que 

saltou dos SEK 2 bilhões para SEK 85 bilhões, o 

equivalente a USD 10,4 bilhões. 

Já nos anos 1990 há a passagem da quarta 

para a quinta geração da família, com três principais 

representantes: os dois filhos de Peter, Jacob e Peter 

Jr., que mantêm-se ativos nos empreendimentos da 

família ainda hoje, sendo o primeiro presidente da 

Investor AB e o segundo presidente das Wallenberg 

Foundations AB, da Knut and Alice Wallenberg 

Foundation e da Marianne and Marcus Wallenberg 

Foundation; e Marcus Wallenberg, filho de Marc, que 

assume posição central na FAM AB e também na 

Patricia Industries, divisão da Investor que administra 

as empresas subsidiárias integrais dos Wallenberg e 

empresas não listadas na bolsa. 
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www.ineo.fo 

Todos os direitos reservados à Ineo Family Office Educação, Desenvolvimento e Governança Ltda 

A F A M Í L I A W A L L E N B E R G 

 

 

 

 

Os principais representantes de cada geração 

 

Atualmente, a sexta geração da família 

compreende cerca de 30 pessoas, entre 15 e 30 

anos de idade. A nova geração está em processo 

de aprendizado sobre os valores e objetivos da 

Família Wallenberg em relação ao seu patrimônio, 

preparando-se para assumir a liderança em um 

futuro próximo através de educação formal e de 

experiências práticas. 

Estratégias de sucessão 

Desde o princípio, a sucessão nos cargos 

centrais das fundações e empresas controladas 

pelos Wallenberg é passada para membros da 

família – salvo raras exceções –, especificamente 

para o primogênito, desde que possua a 

capacidade e vontade de exercê-la. 

Historicamente, somente os homens assumiram 

a presidência e tiveram qualquer envolvimento no 

processo decisório da família2. 

Os filhos mais velhos de cada geração, além da 

educação de ponta que todos os herdeiros recebem, 

também são preparados com formação em finanças e 

gestão, e ainda passam pela carreira militar com o 

objetivo de construir um caráter disciplinado e 

resiliente. Desta forma, não só o capital intelectual da 

família é desenvolvido, mas também o capital 

humano. 

Assim recebem a capacitação para serem 

inseridos no contexto da família investidora, 

acompanhando as funções dos demais membros nas 

fundações, no banco e demais empresas 

 
 

 

2 LINDGREN, Håkan. “Succession Strategies in a Large Family 

Business Group: the Case of the Swedish Wallenberg Family” 

(2002). Stockholm School of Economics. 
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subsidiárias. Na segunda geração houve uma 

inovação: Marcus Wallenberg sucedeu o irmão 

Knut Agathon Wallenberg como CEO do SEB em 

1911, uma vez que Knut não possuía filhos. As 

próximas gerações passaram a aceitar a sucessão 

entre irmãos, e hoje, atualmente na quinta 

geração, duas pessoas dividem a liderança dos 

negócios da família (os primos Jacob e Marcus). 

A sucessão entre membros da família é uma 

forma de manter a gestão do patrimônio alinhada 

aos objetivos da mesma, garantindo que a riqueza 

será preservada entre as gerações e aplicada de 

acordo com os valores que guiam a família 

investidora. 

Fundações Wallenberg 

 

As Fundações Wallenberg (nome coletivo das 

15 fundações criadas pelos membros da família ao 

longo do último século) possuem papel central 

para a família mais influente da Suécia, sendo os 

pilares que mantêm seu patrimônio coeso, e 

representam seus interesses perante a própria 

família, seu patrimônio e a sociedade. Contribuir 

para o desenvolvimento técnico- científico do país 

é um dos principais objetivos da Família 

Wallenberg, e as fundações cumprem esse papel 

através de suas doações. 

A prática da filantropia representa o Capital 

Social da Família, que corresponde à

relação desta com a sociedade na qual está 

inserida. Além da concessão de bolsas de estudo e 

programas de suporte a áreas específicas que 

almejam atingir a excelência, a sociedade também 

é beneficiada através das inovações geradas 

dentro do país, com melhor oferta de produtos e 

serviços. 

Isso é possível porque a riqueza da família e os 

retornos gerados por suas empresas são controlados 

pelas Fundações, e não por indivíduos – não há 

nenhum membro da família listado entre os 100 mais 

ricos do país. Os dividendos gerados pelas empresas 

Investor AB e FAM AB, propriedades das Fundações, 

retornam às Fundações e são convertidos em 

doações para instituições de pesquisa e educação do 

país. Segundo a própria família3, a cada ano, cerca 

de USD 300 milhões são revertidos para este fim e, 

desde 1917, já foram doados aproximadamente SEK 

28 bilhões, o equivalente a USD 3.53 bilhões. 

A centenária Knut and Alice Wallenberg 

Foundation, presidida por Peter Wallenberg Jr., é 

atualmente a maior fundação da Suécia e segunda 

maior fundação da Europa voltada ao fomento da 

pesquisa. Seu estatuto reforça que o objetivo das 

doações da fundação é de promover melhorias no 

país. Os ativos da fundação consistem, 

principalmente, de participações no SEB  e  na  

Investor.  Ainda  hoje  esta  é  a maior

 
 

3 Wallenberg. (https://www.wallenberg.com/) 
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fundação da família, que desde seu surgimento já 

desembolsou SEK 24 bilhões como doações para 

o aprimoramento da pesquisa e da educação, o 

equivalente a US$ 3 bilhões4. 

Outras duas fundações da família 

igualmente importantes são a Marianne and 

Marcus Wallenberg Foundation, voltada para o 

incentivo às áreas das ciências sociais, o direito e a 

medicina clínica; e a Marcus and Amalia 

Wallenberg Foundation, cujo foco é financiar as 

ciências humanas e o aprendizado. Juntas, 

formam as três maiores fundações da família. 

O Capital Financeiro 

 

Os ativos da família estão profundamente 

diversificados. Desde a fundação do banco no 

século XIX, os Wallenberg expandiram seus 

negócios até serem a principal família no ramo 

industrial sueco, sendo donos de companhias 

mundialmente conhecidas em setores diversos - 

farmacêutico, automação, segurança, transporte 

aeroespacial, eletrodomésticos, energia e de 

Maiores holdings controladas pela Investor AB 

telecomunicações, além de atuarem também em 

serviços e na saúde. 

O patrimônio de propriedade direta da família 

consiste na Investor AB (23,3% do capital), FAM AB 

(100%), EQT (19%), SAS (7,6%) e no Conselho de 

Investimento, totalizando aproximadamente US$ 17,5 

bi em ativos em 2017¹. 

A Investor AB, carro chefe da família, é uma 

holding industrial listada e possui valor patrimonial 

líquido avaliado em USD 46,6 bilhões em 2017, com 

mais de 180 mil acionistas. As Fundações Wallenberg 

detêm 23,3% do capital da Investor e 50% dos votos 

sobre a mesma. 

Sob controle da Investor também está a EQT, 

grupo de private equity fundado em 1994 e que 

reúne 20 fundos de capital de risco investido em 

empresas não listadas, e que desde sua criação já 

investiu mais de US$ 25,3 bilhões em cerca de 170 

empresas de variadas indústrias. 

 

 

 

4 Knut and Alice Wallenberg Foundation. (http://kaw.wallenberg.org/en/foundation/100-years- 

support-excellent-swedish-research-and-education/) 
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Fonte: ABOUT US - A few words about what we do and what we stand for. Wallenberg. 

 

A Foundation Asset Management (FAM AB), 

de propriedade integral das Fundações 

Wallenberg, é uma empresa não listada que 

administra seus ativos com um horizonte de 

longo prazo e com o objetivo de gerar crescimento 

real. De acordo com a própria família¹, seu valor 

patrimonial líquido era de cerca de USD 5,16 bilhões 

em 2017. 

 

Maiores holdings controladas pela FAM AB 
 

Fonte: ABOUT US - A few words about what we do and what we stand for. Wallenberg. 

 

As holdings controladas possuem 

participação em 180 países, com vendas anuais 

que chegam a US$ 176 bilhões, segundo o último 

relatório emitido pela própria família. Boa parte 

dos lucros é reinvestida nas próprias empresas 

subsidiárias, enquanto quantias consideráveis são 

doadas pelas Fundações Wallenberg para 

instituições de ensino e pesquisa. 

As Fundações Wallenberg possuem 

controle tanto sobre a Investor AB, com metade 

dos direitos de voto, quanto sobre a FAM AB. 

Toda a riqueza da família é, dessa forma, 

propriedade coletiva das fundações, e não de 

indivíduos; este é um mecanismo que impede que 

o crescimento do número de pessoas na família 

leve à escassez de recursos. 

Há ainda a Scandinavian Airlines (SAS), 

companhia aérea cujos maiores acionistas são os 

governos de três países escandinavos – Suécia, com 

17,1%; Dinamarca, com 14,2%; e Noruega, com 

11,4% - e avaliada em USD 676 milhões. A Knut and 

Alice Wallenberg Foundation é o maior acionista 

privado da SAS, com 7.6% de suas ações. 

Governança 

Os Wallenberg estabelecem sua Governança 

Patrimonial através das Fundações Wallenberg, 

fundadas por membros da família e que ditam os 

valores e objetivos a serem seguidos em seus 

investimentos. 

As Fundações Wallenberg administram os 

ativos da família e as doações feitas para o fomento 

da pesquisa e educação através de um Comitê de 

Investimentos, que é responsável por traçar a 

estratégia de longo prazo das fundações; 

http://www.ineo.fo/
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é o Comitê de Investimentos que garante a 

escolha das pessoas certas e melhor qualificadas 

para as posições de governança das holdings. 

As atividades diárias do Comitê são 

conduzidas por um Membro Executivo, que é 

auxiliado por profissionais para preparação e 

avaliação dos requerimentos de doações para fins 

científicos. Antes de as decisões serem tomadas 

pelo Conselho de Diretores das fundações, é o 

Membro Executivo e demais profissionais que 

selecionam os projetos aptos a receberem 

doações. 

Também contam com um Conselho de 

Investimento, que trabalha com gerenciamento de 

caixa e portfólio de investimentos líquidos. O 

Conselho se responsabiliza por garantir que os 

fundos estejam disponíveis para fazer 

investimentos e as doações das Fundações. Além 

disso, é a equipe do Conselho de Investimento 

que desenvolve business intelligence para o 

Comitê de Investimentos. 

Já o formato de Governança Corporativa 

das holdings é exemplar e serve como modelo 

para outras corporações. Ele segue o Código 

Sueco de Governança Corporativa5, que guia as 

 

 

 

5 The Swedish Corporate Governance Board. The Swedish 

Corporate Governance Code. 

(http://www.corporategovernanceboard.se/U 

serFiles/Archive/496/The_Swedish_Corporate_ 

Governance_Code_1_December_2016.pdf) 

 

companhias listadas na Suécia com normas 

complementares às da legislação. As empresas 

devem seguir as práticas do Código ou expor os 

motivos pelos quais aplicam normas divergentes, 

emitindo relatórios sobre sua governança corporativa 

juntamente com o relatório anual. 

A Investor e suas holdings são companhias que 

publicam relatórios de governança corporativa 

detalhados, incluindo a estrutura de governança, a 

remuneração dos diretores e posse de ações pelos 

mesmos e número de acionistas, entre outras 

informações, prezando pela transparência e 

prestação de contas à sociedade. 

Este modelo permite a posse de ações dual-

class, diferenciando a posse de capital e o direito de 

voto. A Investor, cujos votos são majoritariamente 

controlados pelas Fundações Wallenberg, possui 

maioria de ações com direito de voto sobre boa 

parte de suas holdings. Isso permite que a família 

exerça controle, através das Fundações, sobre todas 

as grandes holdings investidas, apesar de não serem 

os proprietários majoritários6. 

 

 

 

 
 

 

 

6 KIM, Hwa-Jin. "Concentrated Ownership and Corporate 

Control: Wallenberg Sphere and Samsung Group" (2014). Law 

& Economics Working Papers. Paper 105. 
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Isso é observado no gráfico a seguir: 

 

 

As práticas de governança da família abrem 

espaço para que membros familiares participem 

ativamente na gestão de holdings e empresas do 

grupo, de modo profissionalizado. Os membros 

da atual geração são ativos nas mais diversas 

esferas do patrimônio - Jacob Wallenberg, por 

exemplo, é presidente da Investor AB, vice-

presidente da FAM AB e da Patricia Industries, e é 

membro do conselho de diretores da Knut and 

Alice Wallenberg Foundation; Marcus Wallenberg, 

por sua vez, é presidente da FAM AB e da Patricia 

Industries, vice da Investor AB e da Knut and Alice 

Wallenberg Foundation. O envolvimento direto 

dos membros da família na gestão do patrimônio 

ilustra a eficácia da Governança Patrimonial para 

os Wallenberg. 

Fatores para o sucesso 

“To move from the old to what is about to come 

is the only tradition worth keeping” (em tradução 

literal: “passar do antigo para o que está por vir é a 

única tradição que vale a pena manter”). Este é um 

dos lemas da família, que surgiu de uma carta de 

Marcus Wallenberg para Jacob em 1946. Nela, 

Marcus tenta convencer o irmão a concentrar seus 

esforços na criação da Scandinavian Airlines, e não 

mais na indústria das ferrovias. Este é um claro 

exemplo da visão ampla que Marcus e outros 

membros da família tinham sobre seu patrimônio, 

atentando para importância de refletir se faz sentido 

manter determinados investimentos com o passar do 

tempo e com as transformações na economia e na 

tecnologia. 

O fato de a Família Wallenberg ser 

essencialmente uma Família Investidora explica o

http://www.ineo.fo/
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êxito em perpetuar o patrimônio ao longo de 162 

anos. Ao diversificar o patrimônio e ir além do 

ramo bancário, André Oscar Wallenberg expandiu 

os horizontes de seus investimentos, diminuindo 

o risco existente ao investir todo o capital em um 

único negócio; este comportamento foi seguido 

pelas próximas gerações e se mantém até os dias 

de hoje. 

Para Jacob Wallenberg, o sucesso dos 

Wallenberg durante quase 6 gerações é atribuído 

à preocupação da família com os investimentos 

no longo prazo. O preparo da sexta geração para 

lidar com o patrimônio através de um plano de 

herdeiros é mais um exemplo da cautela 

necessária para que a riqueza não diminua, 

mesmo com o aumento da família e o passar do 

tempo. 

Administrar suas posses ativamente e com 

comprometimento também são essenciais. Jacob, 

Marcus e Peter Jr., os três principais 

representantes da atual geração, estão engajados 

nos negócios da família e assumem múltiplas 

posições, participando (ou assumindo a liderança) 

das holdings e fundações da família e sendo 

acionistas de longo prazo. O protagonismo na 

gestão do patrimônio garante que os valores da 

família sejam respeitados, priorizando seus 

objetivos e buscando meios eficientes para 

alcançá-los. 

 

Conclusão 

 

A postura de família investidora torna possível 

e sustentável sua perpetuidade no longo prazo, uma 

vez que preza pela variedade em sua carteira de 

investimentos, o que diminui riscos de perda de 

capital. Para os Wallenberg há foco, desde o 

princípio, na diversificação de seu capital financeiro, 

buscando aumentar seu patrimônio no longo prazo 

de maneira alinhada a seus objetivos. 

Estes objetivos – contribuir para o 

desenvolvimento técnico-científico de seu país, 

fomentar o ensino e a pesquisa e causar um impacto 

positivo na sociedade –, que estão direcionados ao 

capital social, foram refletidos nas estruturas jurídica 

e de controle do grupo. São as Fundações que 

controlam o capital financeiro da família, e não o 

contrário. 

O envolvimento direto dos membros da família 

é fator decisivo, e funciona principalmente porque a 

família mantém seus projetos alinhados com seus 

interesses. Em cada geração há pessoas com perfis 

alinhados seja com a construção de riqueza, seja com 

o propósito das fundações – ambos perfis que 

constroem valor para a família – comportamento que 

demonstra o protagonismo da mesma na gestão do 

patrimônio, e não de terceiros; este é o principal 

fator que caracteriza uma família investidora de 

sucesso e com visão de longo prazo. 
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