
Em relação ao assunto empresa familiar, muito já se
escreveu em livros e artigos, muito se discutiu em cursos,
reuniões, congressos e palestras, Tenho notado que, nesse
contexto, sempre são abordados temas internos à empresa,
principalmente sucessão, governança, gestão do negócio,
profissionalização, desafios, ameaças, estratégias. Quando
sociedades anônimas, as empresas familiares também
suscitam questões ligadas à amplitude dos papéis dos
conselhos de administração, detalhes estatutários e
aspectos jurídicos correlates.

Não obstante, praticamente nada se escreveu — até
onde chega o meu conhecimento - sobre a empresa
familiar quando vista "de fora para dentro". No âmbito
do marketing industrial, em particular, parece que os
estudiosos do relacionamento entre as empresas (CRM)
pouco se dedicaram a avaliar se há peculiaridades relevante;
que sejam especificas das relações com empresas familiares
e quais seriam tais sutilezas,



Contudo, uma longa experiência
como executivo de área comercial,
no Brasil e na América Latina,
fortalece a minha impressão de que
tais diferenças existem, e podem ser
significativas; mas este texto é apenas
uma peça introdutória, que abre uma
janela para um campo muito rico de
investigação, que interessa a todos os
que se empenham na construção de
relacionamentos duradouros.

Os livros que as descrevem
são pródigos em identificar suas
características essenciais. No caso, estou
destacando apenas aquelas que têm a
ver com possíveis oportunidades para a
relação de negócios:
• No mínimo, cerca de 2/3 das empresas,

no mundo, ainda podem ser tidas como
empresas familiares, com diferentes
níveis de gestão profissional

• Na maioria das vezes seus dirigentes
- quando são os donos - têm um perfil
carismático, conservador, autoritário,
controlador, paternalista, emotivo e
resistente a mudanças, mas também
compromissado

• E muito comum a empresa ter o
nome da família que a controla

• E mais difícil a sua adaptação a
modelos operacionais e de controle
que não foram criados internamente

• A dinâmica do poder na empresa
familiar envolve, quase sempre,
três níveis distintos de interesse:
a empresa propriamente dita, a
família e a sociedade (no caso, a
imagem da empresa no ambiente
social onde ela se situa)



• O conjunto de crenças e valores
da família estará reproduzido na
empresa, ao menos nas primeiras duas
ou três gerações

• A cultura organizacional da empresa é
um de seus maiores patrimônios.

• Elementos pessoais e sentimentais
fazem parte do dia-a-dia

• Quase sempre a família cresce mais
rápido do que a empresa

• Proprietário e cargo se confundem.
Isso pode trazer desdobramentos
de toda ordem

" Seus dirigentes pensam no longo
prazo, porém com maior apego aos
ativos que lembram a história da
empresa. Conseguem pensar com o
coração e com o cérebro

• E mais difícil, na empresa familiar,
o desenvolvimento de talentos
externos (pode acontecer, mas nem
sempre como uma ação sistemática,
principalmente nas empresas com
estrutura menos profissionalizada)

• Costuma ser rápida na tomada de
decisões, geralmente claras e justas.
Aqui vale lembrar que, para a

maioria das pessoas, as duas coisas
mais importantes em suas vidas são a
família e o trabalho. Assim, torna-se
fácil compreender o tipo de atração
das organizações nas quais se podem
combinar esses dois fatores.

Para alguns, a empresa familiar é um
modelo ultrapassado; mas há outros que
a defendem como um modelo desejável.
Na minha opinião, ela é apenas diferente
e dessa forma deve ser entendida,
respeitada e tratada.

Ainda assim, persistem algumas perguntas
(entre muitas) de difícil resposta:
• Como separar família e gestão?
• Como distinguir (e separar) os aspectos

lógicos dos emocionais?
• Como convencer a empresa a se

profissionalizar (se é que precisa)?
• Como dizer a um pai que o filho não é o

melhor candidato a sucedê-lo?
• Como sugerir que o proprietário vá para o

conselho de administração?
• Como convencê-lo a adotar uma

governança corporativa?
• Como enfrentar situações em que o melhor

amigo do dono não tem o perfil que a sua
posição na empresa requer?

• Como explicar para a esposa que a esposa
do seu sócio vai trabalhar na empresa?

• Como equilibrar a relação de poder entre os
sócios:

E importante (e até mesmo curioso)
também pensar sobre como uma empresa
familiar vê seu ambiente externo, outras
empresas tidas como profissionais, e cria
as suas próprias expectativas, influenciadas
por seus valores e crenças. Posto que, ao
final, mesmo quando o cliente não tem
razão, quase sempre ainda o queremos
como cliente...

Uma relação não-exaustiva das expectativas
dos clientes - quando se trata de empresas
familiares - foi extraída da minha experiência
profissional no relacionamento com eles em
vários países e regiões:



Por mais que busquem o resultado
final, esses clientes esperam que as
respostas de seus fornecedores venham
com uma boa dose de emoção... e às
vezes a resposta que recebem está
correta, mas veio fria e lógica
Normalmente, tais clientes não
esperam tanta objetividade; muitos
gostam de negociar sem pressa,
prolongar reuniões e jantares...
porém buscam resultados
duradouros
Em solenidades de inauguração,
premiaçao ou reconhecimento,
convidam o prefeito, o padre e outras
personalidades, e esperam que
estejamos presentes com executivos
de alto nível; trata-se de valorizar a
imagem da família deles perante seu
entorno social
Preferem, em solenidade de
reconhecimento, um brinde que
seja uma peça única, feita
especialmente para ele
Preferem que um convite para um
evento seja dirigido claramente à
pessoa, e não à empresa
Quando convidados para um jantar,
gostam muito quando se descobrem
os únicos entre os clientes da nossa
empresa
Apreciam muito uma promoção ou
atividade que seja exclusiva para eles
Às vezes dão grande importância a
determinados fatores que, na prática,
representam custos adicionais
para o negócio — e não gostam
de ser criticados por isso. Nessas
circunstâncias é melhor manter
o enfoque no custo e não no fato
gerador
Em muitos casos as esposas são
também sócias. Convém não
discriminá-las em convites para
reuniões ou eventos.

Outros exemplos da minha
experiência:
• Um grande cliente, com operações

geograficamente distantes de São Paulo,
telefonou e começou a relatar algumas
dificuldades. Procurei ouvi-lo com
atenção e percebi que havia mais do que
simples reclamações. Imediatamente,
propus uma reunião em sua cidade
para um café-da-manhã. Já no dia a
seguinte, no caminho do aeroporto
ao seu escritório, pude perceber a sua
satisfação pela especial atenção que lhe
foi dada. Aí boa parte dos problemas já
"deixou de existir"

• Marquei uma visita a outro cliente,
cujo pagamento estava em atraso.
Passamos o dia todo discutindo sobre
o mercado, oportunidades conjuntas
de negócios, estratégias, família... Em
nenhum momento do nosso encontro
se falou da dívida. Dois dias depois,
toda ela foi quitada

• Certa feita, em especial reconhecimento
por muitos anos de relacionamento,
optamos por entregar à família do cliente
um mimo "surpresa especial": era uma
réplica, feita com muita arte, de uma foto
que representava a primeira loja daquele
meu cliente e na qual aparecia, também,
o fundador da empresa. A emoção
tomou conta da cerimônia.
Os exemplos acima servem para

marcar as diferenças. Em função de
um bom entendimento do que seja
uma empresa familiar e seus valores,
surgem muitas oportunidades para
o desenvolvimento de uma relação
duradoura. No dia-a-dia dos negócios,
todavia, convém não perder de vista
alguns aspectos:



• As dificuldades que as empresas
familiares sentem para se adaptar a
modelos que não criaram abrem portas
para a busca de soluções conjuntas em
que todos ganhem

• A resistência à aceitação de idéias
novas, assim como a desconfiança
natural, cria oportunidades para os
parceiros confiáveis e leais, em diversas
circunstâncias

• A vontade que têm de serem
reconhecidas como importantes também
gera alternativas para uma aproximação
verdadeira

• Conflitos internos com familiares e
sócios são uma grande oportunidade
para não se envolver neles, e sim buscar
sempre soluções de negócios

• Na busca de relacionamentos
duradouros, as apreciações, críticas
e recomendações devem ser sempre
sinceras. Isso até permitirá que nossa
empresa ganhe mais, sempre que
as relações (e os resultados) sejam
beneficiados

• A família, em geral, gosta de receber
bem as pessoas. Ser um bom garfo e
mostrar disposição para provar comidas
diferentes ajudam a ganhar a simpatia e a
confiança de outros membros da família

• O patrocínio para treinamento e
desenvolvimento de familiares,
principalmente filhos, nas áreas de
Governança Corporativa, Sucessão
Familiar e Negócios aumenta
consideravelmente o nível de confiança e
relacionamento.
Nas vendas para empresas familiares,

mesmo quando existem sistemas
eletrônicos de compras, as decisões
são tomadas com antecedência, por
meio de contatos pessoais ou por via
telefônica, por uma ou duas pessoas. O
comprador (e/ou a pessoa que decide
a compra) costuma estar há bastante
tempo na mesma posição, valoriza

o relacionamento, a credibilidade e a
transparência confirmados ao longo do
tempo. Ele tende a colaborar com os
vendedores de sempre, quarrdo precisam
fechar suas cotas, combinando volumes
de compras e prazos de pagamentos que
satisfaçam mutuamente.

Por outro lado, nos casos de conflito,
esse comprador de muitos anos tende a
achar que o alvo é a sua pessoa e não a
transação, o negócio ou a empresa. E fica
magoado quando sente (ou imagina) que
outro cliente foi melhor tratado...

Dessa experiência, posso afirmar que
a participação conjunta em novas idéias,
novos produtos, eventos, sistemas,
processos, estratégias, promoções,
propaganda, e até em problemas
específicos, fizeram com que os nossos
clientes familiares fossem fiéis e vitoriosos. l
Os pilares de sustentação
deste tipo de negócio são:
• Relacionamento
• Credibilidade
• Transparência

Evidentemente, tais pilares também
sustentam as nossas relações com grandes
empresas de gestão profissional. Ainda
assim, creio existir muita diferença no
relacionar-se com essas últimas. Bem
como, entre empresas familiares, também j
há que considerar as diferenças regionais
e as decorrentes do estágio de evolução
de cada empresa.

O mais importante é conhecê-las bem
e tratar diferentemente as diferentes.
Com muito respeito e transparência.
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