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Case da família investidora 

A família Wendel é um dos símbolos da 

revolução industrial na França desde que iniciou sua 

jornada no século XVIII, quando atuava com a 

siderurgia e mineração do ferro, e nas mais importantes 

guerras travadas na Europa. Ao longo de mais de 300 

anos, a família expandiu seus horizontes e diversificou 

o patrimônio, conseguindo superar as inúmeras 

adversidades e manter-se ainda hoje entre os principais 

nomes de famílias investidoras do mundo, formando 

uma verdadeira dinastia. 

É a maior acionista do Wendel Group, que hoje 

possui valor de EUR 7,72 bilhões (maio de 2018)i, com 

investimentos distribuídos em empresas de diversos 

setores, sendo as principais delas a Saint-Gobain e 

Bureau Veritas.  

Histórico 

A família iniciou suas atividades em 1704 com 

seu primeiro mestre de fundição de ferro, Jean-Martin 

Wendel. O metal estava na base da produção de 

ferramentas e armas, cada vez mais tecnológicas, 

tornando os mestres fundidores dignos de prestígio na 

sociedade, pertencendo à nobreza e possuindo terras. 

Martin também teve direito a nobreza hereditária, uma 

vez que os herdeiros eram vistos como responsáveis 

pelo desenvolvimento do país e de seu sucesso bélico.  

Os Wendel, que no início do século XVIII 

possuíam já as forjas de Hayange, na região da Lorena, 

foram expandindo suas fábricas para outras regiões, 

como a Borgonha, mais ao interior da França. As 

guerras com participação do país geraram alta 

demanda para as indústrias, mas os pagamentos 

atrasados ameaçavam a estabilidade do patrimônio. A 

Revolução Francesa de 1789 também teve 

consequências drásticas, quando as empresas da 

família – e da nobreza em geral – foram confiscadas 

pelo governo, e os próprios membros sofreram 

perseguição e execuções pela nova república. Durante 

15 anos o patrimônio dos Wendel ficou sob controle de 

terceiros, e somente em 1804 um leilão permitiu a 

reapropriação.  

Após as guerras napoleônicas a produção dos 

Wendel deu um salto: nos anos 1830 o valor da 

produção do ferro da família era de 3,5 milhões de 
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francos, e uma geração depois, nos anos 1870, chegou 

a 31,6 milhões de francos -  quando a família passou a 

ser a maior produtora nacional do minério sendo 

responsável por 11,2% do total francêsii. Este grande 

crescimento é atribuído aos investimentos feitos nas 

tecnologias mais modernas da época, que tornaram as 

fábricas mais eficientes e os custos menores, com 

empréstimos do banco Seillière. 

Já na passagem para o século XX, Lorena tornou-

se parte da Alemanha. Nos anos anteriores à Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918) as empresas do grupo 

cresciam em média 20%, sendo que a extração de ferro 

de suas mineradoras chegou a 763 mil toneladas em 

1913iii. Na porção alemã do território o patrimônio 

permaneceu como uma sociedade familiar, na qual 

somente herdeiros diretos possuíam cotas; já no lado 

francês as indústrias foram divididas em sociedade de 

responsabilidade limitada com a família Schneider, 

tornando-se a Wendel et Cie. Durante o período, as 

empresas Wendel correspondiam a mais de um terço 

da produção de ferro e aço na França e concentravam 

23 mil empregados. Após a guerra, a França 

reconquista a região da Alsácia-Lorena e 

consequentemente o patrimônio da família Wendel 

volta para o país, que promove suas empresas na busca 

pela autonomia industrial francesa.  

As décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) foram desafiadoras para os Wendel, que 

apesar de terem suas fábricas melhores conservadas 

em relação aos adversários, ainda sofreram perdas de 

recursos e o país teve queda nas exportações e no 

rendimento da produção. O preço do produto francês 

já não era tão competitivo quanto os concorrentes 

globais, e a família gradualmente foi abandonando a 

fundição. Na década de 1970, principalmente após o 

primeiro choque do petróleo que ameaçou as 

indústrias da Europa, a França optou pela 

nacionalização da indústria siderúrgica.  

Neste momento, a família Wendel poderia 

desfazer-se dos ativos e distribuir os dividendos entre 

os herdeiros, o que significaria o desmonte de seu 

patrimônio e de sua identidade como uma das famílias 

mais importantes para a economia francesa; ou então 

seguir um caminho diferente e assumir uma postura de 

família investidora, reinventando o patrimônio com a 

inclusão de novos ativos com uma visão de longo 

prazo.  

Em 1977, os 350 herdeiros da família Wendel 

optaram em unanimidade por reestruturá-lo, após 

reunirem-se e entrar em consenso sobre o rumo dos 

seus investimentos. Suas participações na produção do 

ferro e aço foram vendidas e a holding que as 

controlava, a CLIF (Compagnie Lorraine Industrielle et 

Financière) foi dissolvidaiv. A família teve o portfólio 

radicalmente diversificado, mostrando sua disposição a 

se reinventar de acordo com as necessidades do 

mercado. 

Foi fundada a Compagnie Générale d'Industrie et 

de Participations (CGIP), uma holding de investimentos 

controlada pela Família Wendel com a filosofia de ser 

um “acionista empreendedor” nas empresas investidas. 

Este movimento resultou no Wendel Group como o 
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conhecemos hoje e na transformação da família, que 

assumiu de vez o papel de família investidora. Seus 

investimentos hoje englobam o setor petrolífero, 

equipamentos elétricos, abrasivos e pesquisa médica, 

de acordo com os interesses e valores da família, e 

estão distribuídos em holdings 

A Família 

O patriarca Jean-Martin teve 14 filhos, tendo nos 

numerosos herdeiros um fator importante para a 

continuidade dos negócios dentro da família. Seu filho 

Charles teve papel central para a expansão e 

aprimoramento das indústrias da família, sendo o 

responsável pela substituição de boa parte da 

produção de ferro por carvão, recurso abundante que 

passou a compor dois terços da produção de suas 

empresas. Após a morte de Charles, sua esposa 

Marguerite e seu filho Ignace sucederam o comando 

das empresas, representando a terceira geração, no 

momento que foi de encontro com as desapropriações 

após a Revolução Francesa.  

Já na quarta geração, marcada por François, filho 

de Ignace, os membros da família ainda continuavam à 

frente das diversas empresas, sempre inseridos no dia-

a-dia da produção desde jovens e assumindo posições 

de gestão com o passar dos anos. Apesar disso, era 

comum que alguns dos membros seguissem carreira 

militar ou entrassem em cargos de autoridade pública, 

algo recorrente nas classes mais abastadas da época. 

François II, da quinta geração, seguiu a carreira como 

mestre fundidor, em um pós-segunda guerra mundial 

pessimista, em que a França se reconstruía. 

O protagonismo familiar nos negócios sempre 

foi uma constante na história da família Wendel, que 

não abriu mão de estar na direção das empresas 

mesmo em condições adversas, como quando suas 

empresas estiveram divididas pelas fronteiras da 

Alsácia-Lorena. Hoje, mais de mil pessoas compõe a 

atual geração de descendentes da família e participam 

de alguma forma na gestão do patrimônio. A votação 

pela reestruturação do patrimônio em 1977, que 

envolveu todos eles, é exemplo da organização com 

que a família ainda lida com o mesmo. Além disso, em 

todas as empresas investidas há membros da família no 

conselho, marcando presença nos ativos que compõem 

sua carteira. 

Valores 

Desde o princípio a família Wendel pertenceu à 

nobreza da França, o que significava um estreito laço 

com a da igreja católica. O aspecto religioso marca 

todas as gerações da família, se materializando por 

exemplo no interesse por causas sociais e impactos 

positivos. A família também foi pioneira ao garantir 

direitos históricos aos trabalhadores de suas forjas, 

como pensão, planos de saúde e 13º salário, em 

meados do século XIX, quando Josephine de Fischer de 

Dicourt – mulher de François de Wendel – assumiu a 

gestão das empresasv. 

Nas últimas décadas os valores podem ser vistos 

também refletidos em seus investimentos: nos anos 
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1990, a família deixou de investir em uma fabricante de 

cigarros da França por acreditar no impacto negativo 

desta indústria sobre a sociedade, e o grupo também 

incentiva fortemente inciativas de responsabilidade 

social em todas as empresas onde investe, ajudando na 

implantação e acompanhamento destas medidas.  

Além disso, o Wendel Group é um grande 

apoiador de projetos culturais e educativos, e dois 

exemplos recentes disto são a ajuda na estruturação do 

Centre Pompidou-Metz, em 2010, sendo atualmente seu 

principal patrocinador; e a fundação do Wendel 

International Center for Family Enterprise no INSEAD, 

uma das principais escolas de negócios do mundo, em 

1996. 

Sucessão 

Por se tratar de uma família investidora de 

séculos de atuação, na maior parte do tempo a 

passagem do comando de uma geração para outra foi 

feita informalmente, seguindo o curso dos 

acontecimentos e as necessidades de cada período. As 

perseguições aos nobres durante a Revolução Francesa, 

por exemplo, levaram à fuga e execução de membros 

da família, obrigando que outros os substituíssem às 

pressas. Apesar disso, a maioria dos familiares sempre 

esteve familiarizada aos negócios e, portanto, 

preparada para assumir tais cargos com segurança.  

Já nas primeiras gerações a família permitia a 

inclusão de cônjuges e das mulheres como acionistas 

ou diretores, como é o caso de Marguerite d'Hausen – 

fator que permitiu a sobrevivência do patrimônio em 

tempos difíceis. Entretanto, em 1871, essa tradição 

mudou: Josephine Fischer de Dicourt, que estava no 

comando das forjas, criou a empresa de parceria Les 

Petits Fils de François de Wendel que tinha 100% de 

posse sobre as empresas, e cujas ações só poderiam ser 

adquiridas pelos descendentes diretos de François – 

inicialmente, seus nove netos. Parentes não 

consanguíneos ainda continuaram a ocupar cargos de 

gestão. 

Atualmente a família Wendel possui mais de mil 

herdeiros e, portanto, é inviável que a sucessão não seja 

bem planejada. Uma governança familiar 

profissionalizada, que será detalhada ao longo do case, 

foi estruturada para lidar com essa e outras questões.  

Patrimônio familiar: o Capital Financeiro 

Os ativos da família Wendel estão 

profundamente diversificados, e o negócio que há mais 

de 300 anos deu origem à fortuna familiar foi 

abandonado em função do bem-estar e longevidade 

do patrimônio, com as últimas forjas sendo desativadas 

em 1986. Seus investimentos concentram-se agora em 

setores variados, incluindo petróleo, equipamentos 

elétricos, abrasivos e pesquisa no campo da medicina, 

principalmente, feitos pelo Grupo Wendel, cujos 

maiores acionistas são os membros da família através 

da Wendel Participations, com 37.6% de possevi. O 

Wendel Group possui hoje valor de EUR 7,72 bilhões. 
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Empresas 

Através do Wendel Group, a família controla 

40.6% da Bureau Veritas, que é a segunda maior 

fornecedora de serviços de certificação e testes 

laboratoriais relacionados à qualidade, saúde, meio 

ambiente e responsabilidade social (QHSE-SR, na sigla 

em inglês). Presente em 140 países, em 2017 a empresa 

faturou EUR 4,6 bilhões em vendasvii. 

Outra importante empresa investida pelo grupo 

é a Saint-Gobain, líder mundial no setor de materiais de 

construção e comprometida com a proteção ambiental 

e uso sustentável da energia, sobre a qual a Wendel 

possui 2.6% do capital. Desde 2007, a Wendel investiu 

EUR 872 milhõesviii. 

O grupo ainda mantém investimentos em 

empresas de atuação global, mas também em 

companhias que atuam em regiões específicas, como 

no continente africano, onde há um mercado 

consumidor emergente e amplo. Exemplos disso são a 

IHS, empresa de estrutura telefonia móvel sobre a qual 

possuem 21.3% do capital, e a PlaYce, que desenvolve 

shopping centers, com 40% de participação da família.  

O Capital Social 

Além do capital financeiro, como típica família 

investidora, os Wendel enxergam o patrimônio como 

um conjunto de diferentes tipos de capital, entre eles o 

social, que se traduz no modo como a família se 

relaciona com a sociedade. A preocupação com o 

capital social teve origem já no século XVIII, com 

Charles, da segunda geração, que promovia a caridade 

com doações e a construção de uma igreja em 

Hayange, em consonância com os princípios cristãos 

dos Wendel.  

Nas seguintes gerações as mulheres estiveram à 

frente das causas filantrópicas, como Berthe de 

Vaulserre, que na transição do século XIX para o século 

XX procurou resolver questões sociais nas regiões onde 

a família operava, como a crise de refugiados, e 

promoveu a construção de casas, escolas, igrejas e 

clínicas. Sua nora, Andrée de Montremy, trabalhou para 

a Cruz Vermelha nos anos entre as guerras, e destinou 

uma propriedade da família para a produção de vinho 

não muito lucrativa, mas que empregava trabalhadores 

necessitados. 

Sobre a motivação dos Wendel para a filantropia 

e boas relações com a sociedade, Veronique de Wendel 

Goupy, uma das herdeiras, afirmou que “o sentido de 

dever sempre foi um elemento primordial do estilo de 

vida dos Wendel. Este sentido de dever sempre 

caminhou de mãos dadas com um compromisso 

religioso, em um tipo de catolicismo cujos efeitos 

pouco se diferiam do protestantismo à moda de Max 

Weber”ix. 

Governança 

Atualmente os 1.120 membros da família Wendel 

estão representados na Wendel Participations, que 

possui 36.9% do capital do Wendel Group. O Wendel 

Group, por sua vez, está listado em bolsa e possui forte 

transparência e estrutura de governança bem 
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desenvolvida. O restante dos acionistas são instituições 

(37.5%), indivíduos (20%) e funcionários da corporação 

(1.4%). O grupo foca na criação de valor e no 

crescimento a longo prazo de seus investimentos, 

prezando pelo benefício das empresas e de todos os 

acionistasx. 

A família possui seis membros no Conselho de 

Supervisão (“Supervisory Board”) incluindo o Chairman, 

cujo papel é supervisionar as atividades do Comitê 

Executivo e aprovar, entre outros aspectos, qualquer 

transação pelo grupo acima de 100 milhões de euros, 

além de decisões que envolvam mudanças de 

estratégia ou possam afetar a imagem do grupo. 

Respondendo ao Comitê de Supervisão existem ainda 

os Comitês de Auditoria e o Comitê de Governança. 

Não existem membros familiares no dia-a-dia 

operacional das empresas investidas: eles estão 

representados nos Conselhos de Administração e 

Conselhos de Supervisão, com pelo menos um membro 

em cada empresa.  

Anualmente, é feita uma reunião com os 

membros da família onde são apresentados os 

números e perspectivas do grupo, seguida de uma 

confraternização.  

Considerações Finais 

A mentalidade de família investidora acompanha 

a história desta família histórica há mais de 300 anos, 

mas é a partir do século XX, após dificuldades 

econômicas, que os Wendel sentem a necessidade de 

diversificar o patrimônio e abrir mão da empresa inicial, 

apesar de seus séculos de tradição. Isso ilustra como a 

família investidora deve sempre refletir sobre os ativos 

de seu patrimônio, considerando se ainda fazem 

sentido com o passar do tempo e sob determinadas 

circunstâncias. De fato, o patrimônio foi altamente 

beneficiado por esta medida, que impediu que a 

totalidade dos ativos da família fossem nacionalizados. 

Este comportamento que resultou na 

diversificação está fundamentado em uma visão de 

longo prazo, que abriu mão de um investimento atual 

tendo em mente a longevidade do patrimônio no 

futuro, perpetuando a riqueza familiar e beneficiando 

as futuras gerações. Apesar da extensa família o 

patrimônio não está ameaçado pela distribuição dos 

grandes dividendos, uma vez que a posse sobre os 

ativos é feita através de participações no Wendel 

Group, com uma política de distribuição definida, e não 

diretamente pelos indivíduos. 

Além disso, a postura de protagonistas em 

relação ao patrimônio foi um fator chave para a 

perpetuação do mesmo, seja assumindo posições no 

dia-a-dia das empresas investidas ou mantendo a 

liderança na tomada de decisões através dos órgãos de 

governança, e a família Wendel soube se fazer presente 

das duas formas. Vale destacar também a habilidade 

que as novas gerações tiveram em dar continuidade 

aos negócios, mesmo quando a sucessão ocorreu de 

forma não planejada. Ao assumir os desafios em 

situações de adversidade, souberam respeitar a história 

daquele legado e dar continuidade com 

responsabilidade. Dessa forma, com sentimento de 
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pertencimento ao grupo familiar, comprometimento 

com o legado e com o futuro, a família manteve uma 

identificação com o patrimônio que se mantém até os 

dias de hoje, dando sentido ao próprio patrimônio e à 

continuidade do grupo.  
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