


P esquisas apontam que cerca de
90% das empresas brasileiras
são familiares. Mesmo as gran-

des companhias como Casas Bahia,
dos Klein, Votorantirn, dos Ermírio
de Moraes, Drogaria São Paulo, de
Thomaz e Eunice de Carvalho, e Pão
de Açúcar, dos Diniz, começaram co-
mo uma pequena empresa familiar. A
vontade de todos em buscar o cresci-
mento e consolidação, uma vez que
existe um laço emocional com a his-
tória da empresa, é o que leva ao su-
cesso este tipo de empreendimento.

Um exemplo de negócio familiar
de bons resultados que começou em
uma sala alugada e hoje é um dos
mais bem-sucedidos salões de bele-
za do Rio de Janeiro, é a rede Werner
Coiffeur. O fundador, Rudi Werner,
conta que a idéia de abrir o primeiro
salão surgiu quando ele era funcioná-
rio de um salão de beleza em Canoas,
no Rio Grande do Sul. Quando a pro-

Muitas empresas conhecidas do
grande público são familiares. Com,
a tradicional empresa de colchões
Ortobom não é diferente. O diretor
comercial da empresa, Rubens Dias
Filho, sobrinho de Francisco Dias,
o dono, diz que o sucesso deriva da
figura do líder, pois ela minimiza
os problemas, que na maioria das
vezes se iniciam pela vaidade. "O
líder deve ser respeitado e deve dar
ofeedback ao resto da família. Se
não houver líder, não haverá em-
presa", acredita. A opinião de Filho
faz todo sentido. Podemos observar
líderes como Abílio Diniz, Antônio
Ermírio de Moraes e Samuel Klein,
que comandam com "mãos de fer-
ro". Quanto à sucessão empresarial,
o executivo destaca que o sucessor
deve se assumir como é e não como
todos gostariam que fosse. "O pior
de todos os malefícios é se trans-
formarem uma sombra. Isso pode
gerar um desgaste e até um afasta-
mento entre família", defende.

prietária resolveu fechar o estabeleci-
mento, o instinto de sobrevivência fa-
lou mais alto. "Eu não tinha uma idéia
fixa em ser um investidor, mas vi que
podia e o fiz", lembra. O empresário
pediu ajuda a um amigo próximo e
alugou uma pequena sala comercial.
"Comprei três cadeiras, três espelhos
e um lavatório. Acredito que na épo-
ca gastei cerca de R$ 4 mil para come-
çar", revela.

Com o tempo, Werner percebeu que
seria mais fácil tocar a empresa com
seus irmãos. "Como minha família
sempre foi muito humilde e de pou-
cos recursos, quando vi que podia fa-
zer dinheiro com este negócio, perce-
bi que podia também ajudá-los", ex-
plica. Atualmente, quatro irmãos de
Rudi têm suas lojas e fazem parte da
administração da empresa. Já o sobri-
nho é responsável pela Tecnologia da
Informação.

Werner ressalta que, apesar do tra-
balho em família requerer maior de-
dicação e entrega do que qualquer
outro, não existe apoio maior em um
momento difícil. "Não há ajuda me-
lhor do que a de um irmão em situa-
ções complicadas, portanto, este tra-

balho de entrega e paciência é com-
pensador e facilita o negócio a pros-
perar", destaca.

Amor em família
Na rede de doçarias Amor aos

Pedaços, muitas franquias são co-
mandadas por "parcerias familia-
res". É o caso da empresária Valquíria
Parra. Depois de trabalhar durante
18 anos como bancária, ela decidiu
que iria investir em um negócio pró-
prio. Em 1996 abriu, junto com a irmã,
uma franquia da marca em Alphaville,
Mas a sociedade não durou muito.
Quatro anos depois, a irmã desistiu
e Valquíria ficou na dúvida se toca-
va a franquia 'pra frente'. "Foi quando
conversei com meu marido, que tra-
balhava com vendas, e ponderamos
que deveríamos continuar com a lo-
ja", explica. Mas a harmonia familiar
não pára por aí. Os filhos de 21 e 22
anos, ajudam o casal em datas festi-
vas. "A Mariane é personal training e o
Mareei faz Rádio e TV Mesmo assim,
na semana do Natal, um fica na ad-
ministração do delivery e o outro efe-
tivamente na entrega. Eles fizeram o
treinamento igual ao pessoal que tra-
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balha conosco. Na nossa falta, eles sa-
bem tocar o negócio", relata.

Para manter a harmonia, Valquíria
afirma que a família faz de tudo para
não falar de trabalho em casa. Nos fi-
nais de semana, dificilmente vão para a
loja. "Se depender de mim, falo de tra-
balho 24 horas por dia. Mas meu mari-
do se policia mais. Tentamos separar o .
trabalho da vida pessoal", revela...

Controle financeiro—
O gerente geral Luiz Gustavo Tata-

giba, filho de Eufrásio Tatagiba, fun-
dador da Eufrásio Autopeças, que
fica na cidade mineira de Formiga,
concorda com Valquíria quando o as-
sunto é a separação do lado pessoal e
profissional, principalmente quando
se trata das finanças. Para ele, é im-
portante um bom controle dos gas-
tos e uma adequada distribuição de
lucros para os sócios. "A transparên-
cia e a sobriedade da administração
nos investimentos e contabilização
de gastos da empresa são fundamen-
tais", acredita.

Para o advogado e sócio da Werner
& Associados Consultores e autor
dos livros "Família e Negócios" e "E
Deus criou a empresa familiar", René
Werner, os familiares devem viver
com dividendos e nunca usar o caixa
da empresa para uso pessoal. 'As me-
lhores práticas de governança familiar
indicam que, para manter o negócio
saudável, é fundamental que as contas
sejam totalmente separadas, com uma
contabilidade diferenciada. Essa divi-
são permite que a empresa tenha vida
própria. Se cada vez que a empresa lu-
crar, for retirada uma quantia, o negó-
cio não terá vida longa", considera.

Recomeço
Outro segmento que pode ser um

"bom começo" é o alimentício. Muitas
donas de casa começam com a pro-
dução de coxinhas, bolos e doces pa-
ra festas junto a familiares. Há ainda
os que preferem um projeto mais au-
dacioso. O dono do restaurante cario-
ca Couve Flor, Jair Pinto, por exemplo,
teve a primeira experiência em 1976,
mas não foi bem sucedido, já que tra-
balhava em outro local e não pode se
dedicar integralmente ao negócio. "Na
época eu trabalhava no Colégio Rio de
Janeiro, e deixava tudo praticamente
nas mãos dos empregados. Meus fi-
lhos eram jovens e pouco me ajuda-
vam. A vida do restaurante foi efêmera
e, em 1979, passei o ponto", conta.
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Em 1986, com dedicação total, Jair
inaugurou o Couve Flor, com oito me-
sas de madeira, 32 cadeiras de ferro e
um balcão vitrine usado. Atualmente,
o empresário prepara a sucessão do
negócio. "Participam do restaurante
um filho, que fica na área adminis-
trativa, e um neto, que está cursando
gastronomia e começa este ano na co-
zinha, para aprender os temperos da
Casa", comemora.

Mas começar de "cara" com um
restaurante não é fácil, salienta Jair.
"Essa é urna atividade que precisa de
todas as ferramentas de controle, fi-
nanceiro, pessoal, de alimentos e be-
bidas. No sistema "a quilo", o cardápio
é muito dinâmico e não se pode errar.
Mas é rnuito gratificante. Lembro de
crianças que vinham no colo e hoje
freqüentam o local", informa.

íralizaçãa.
e delimitação

Nem sempre os filhos querem con-
tinuar trabalhando com os pais. Esse
é o caso dos irmãos Fabiano, Rafael e
João Paulo Abdala. Os três trabalha-
vam na fábrica de meias construída
pelo avô libanês na década de 1970 na
cidade mineira de Juiz de Fora. Hoje,
estão no comando o pai e mais cinco

tios dos jovens. Segundo Fabiano, a
decisão de sair "debaixo das asas" da
família veio há dois anos. "Eram seis
pessoas mandando, muita gente no
comando. Por isso, decidi junto com
meus irmãos abrir nosso próprio ne-
gócio", recorda.

O poder nas mãos de muitas pes-
soas, além da centralização do mes-
mo são itens que geram insatisfação
nas empresas familiares. De acor-
do com o sócio da DS Consultoria
Empresarial e Educacional e autor dos
livros "Sucessão na Empresa Familiar:
Conflitos e Soluções" e "Da Empresa
Familiar à Empresa Profissional",
Domingos Ricca, nas pequenas em-
presas é mais difícil conviver com fa-
miliares em relação às grandes corpo-
rações, já que toda a administração do
negócio encontra-se na mão do funda-
dor. Ricca explica que a centralização
das informações é inevitável devido as
grandes dificuldades encontradas no
dia-a-dia. "As pequenas empresas ge-
ralmente nascem de um único dono e
o pensamento é quase sempre o mes-
mo: se deu certo até agora e da minha
maneira, para que mudar? Essa é uma
imagem equivocada. Muitas vezes, es-
sa mentalidade leva ao fracasso ou es-
tagnação, porque não deixa a empresa
sair do pequeno porte", avalia.

Entretanto, Fabiano ressalta a im-
portância de ter trabalhado com o pai.
'Aconselho a todo mundo que quer
montar seu negócio a trabalhar em
uma empresa do ramo primeiro. Foi
essencial para o meu sucesso ter tra-
balhado com meu pai. Seus ensina-
mentos facilitaram minha vida 100%",
destaca.

Atualmente, 80% da produção de
meias de sua fábrica, a Elcar Con-
fecções, vai para lojas como Marisa,
Têxtil Abril, Torra Torra e Chick's Cen-
ter, todas em São Paulo.

Indagado se não sente a mesma di-
ficuldade que sentia na empresa do
pai, já que são três pessoas no poder,
o empresário é enfático: "Para con-
viver bem é essencial dividir as fun-
ções de cada um. Eu fico com a par-
te financeira, um irmão com as ven-
das e outro com a linha de produção.
Delimitamos bem as tarefas para não
dar problemas", ressalta.

O empresário tem toda razão quan-
do fala cm delimitação de funções. O
professor do curso de administração
da Universidade Anhernbi Morumbi,
Wagmar Souza, esclarece que cerca de
65% das empresas familiares não dão
certo por causa de conflitos decorren-
tes da falta de divisão de tarefas. "É
preciso delimitar bem quem vai co-
mandar o que. Especificar bem os li-
mites e territórios", alerta.
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Privilégios—
ou cobrança?

Se por um lado a relação familiar
ajuda a abrir os caminhos profissio-
nais, por outro, ela implica em desa-
fios dentro da empresa, como ter que
provar o seu talento a cada dia, e fora
dela, como conseguir separar as ativi-
dades profissionais do convívio fami-
liar, nas horas de lazer.

Ao contrário do que muita gen-
te pensa, não é tão fácil conviver em
uma empresa com entes tão próxi-
mos. Haja planejamento e diálogo
para não misturar vida pessoal e pro-
fissional! Problemas como guerra de
egos, disputa pelo poder, auto-afirma-
ção são mais aguçados, devido ao laço
existente, e podem ser um entrave ao
crescimento da empresa. "Muitas ve-
zes, irmãos querem mostrar que são
melhores que irmãos, filhos que de-
sejam provar que são melhores que os
pais, pais que acreditam que os filhos
não são competentes e não entendem
do negócio ou não se dedicam da for-
ma como deveriam", observa Ricca.
Para solucionar este problema, o es-
pecialista aconselha a rápida profis-
sionalização da empresa.

Outro problema freqüente é em re-
lação aos benefícios obtidos por causa
de parentescos, fator que causa uma
má impressão nos demais funcioná-
rios. O gerente comercial da gráfica
Agabiti, Robson Agabiti, neto do fun-
dador, afirma que os privilégios ob-
tidos por ele na empresa foram mí-
nimos. Pelo contrário, teve uma roti-
na rígida. Apesar disso, ele se sente à
vontade para desenvolver seu traba-
lho. "Nunca me senti cobrado por tra-
balhar em uma empresa do meu avô.
Sempre estive motivado em aprender
tudo que podia sobre o ramo gráfico
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para que pudesse aplicar na empresa.
É um trabalho de várias gerações que
depende de nós para continuar cres-
cendo", orgulha-se.

Para ele, o aspecto positivo é o res-
peito dos demais colaboradores.
"Nosso esforço é nitidamente percebi-
do pelos funcionários. Com uma polí-
tica de muito respeito entre dirigentes
e colaboradores, dificilmente haverá
qualquer tipo de inveja ou revolta por
parte deles", enfatiza.

A história da gráfica começou em
1957, "pelas mãos" do avô paterno
Emílio Agabiti, imigrante italiano que,
após ter trabalhado em algumas tipo-
grafias, resolveu abrir a sua própria em-
presa (no começo funcionava na gara-
gem de sua residência). Atualmente, a
empresa conta com 20 colaboradores
e é dirigida por Robson, juntamente
com suas irmãs Giselle e Michele.

Para os interessados em atuar no
segmento, Robson informa que o ra-
mo gráfico é um bom setor, mas res-
salta que o resultado vem em longo
prazo. "Para começar este empreen-
dimento, é necessário um alto custo
em equipamentos, que precisam ser
constantemente atualizados", avisa.

A fórmula da longevidade? Robson
diz sem titubear. "O segredo é não
pensar no lucro imediato, tratar o
cliente com honestidade e respeito,
além de ser realista quanto a sua ca-
pacidade de atendê-lo, e não prome-
ter o que não será possível realizar. Os
familiares devem realmente gostar e
sentir prazer pela profissão, buscar a
profissionalização e o conhecimento,
investir na nossa mão-de-obra e bus-
car a melhoria contínua da qualida-
de", detalha.

Chnque.de gerações—
Outro problema destacado pelo

professor Domingos Ricca é a com-
paração sofrida entre sucedidos e su-
cessores e os conflitos entre as gera-
ções, já que ambas têm culturas di-
ferentes, visão de mercado distinta
e uma outra forma de administrar.
"Muitas vezes, o sonho do pai não é
o mesmo do filho. Para driblar essas
comparações, deve-se mostrar que
os sucessores têm competências e
valores para assumir tal cargo. Caso

essa competência não exista, tem de
se preparar as demais gerações para
assumir a empresa ou parte dela de
forma profissional, separar pai de fi-
lho, avô de neto e assim por diante.
Os sucessores devem ter sua própria
identidade perante a empresa, ca-
so exista comparações entre as ge-
rações, a credibilidade de quem está
entrando ou assumindo a empresa se
torna frágil perante seus colaborado-
res", analisa.

Segundo Robson Agabiti, no "cho-
que de gerações", a tendência é que o
mandatário, que geralmente tem mui-
ta experiência, deixe de inovar, e os su-
cessores, com pouca vivência, queiram



mudar tudo. "A solução é o equilíbrio
nas ações para chegar a um bom re-
sultado. O conflito de opiniões e idéias
existe, como em qualquer empresa,
mas as soluções surgem através de
muita conversa, e em algum momen-
to, alguém tem de ceder", salienta.

E-franrhising
Um serviço sem concorrência, que

crie demanda. Esse foi o gancho que
o diretor de marketing e franquia da
Neomerkato, importadora que atua
no mercado o E-franchising - modelo
de franquia de lojas virtuais, que ven-
dem um mix com mais de 50 "bugin-
gangas" eletrônicas, Leonardo David,
precisava para criar o site em conjun-
to com seu sócio Carlos Soares.

Ele explica que esse tipo de negó-
cio é uma excelente oportunidade
para pessoas que desejam trabalhar
em casa, com familiares, utilizando

apenas um computador. "Tenho um
franqueado que trabalha no note-
book. Muitas vezes ele me manda e-
mail do aeroporto para marcar reuni-
ões", revela.

David afirma que a empresa forma-
ta um portal para o franqueado com
uma marca própria, mas com todo o
apoio e know-how da Neomerkato.
"Montamos uma loja virtual com a
marca do franqueado, porém cuida-
mos de todo processo de comércio
eletrônico para ele", garante.

Em contrapartida, o empresário diz
que o franqueado não deve trabalhar
somente nas horas vagas e encarar co-
mo um "simples" trabalho em casa,
com a família. "Chegamos a 100 uni-
dades. Mas esse número caiu para 56
porque muitos parceiros continua-
vam em seus empregos. Esse negócio
exige dedicação total, como qualquer
outro", finaliza.
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