
Na edição anterior desta revista, foi desenvolvida a
idéia de que "vender para uma empresa familiar pode
ser diferente". A autora, nascida e criada dentro de
uma empresa familiar, hoje de grande porte, amplia o
conceito, mas faz ressalvas: pois nem todas as empresas
familiares são iguais, e muitas delas vêm implantando
modelos de gestão profissional, embora preservem os
valores culturais dos seus fundadores.

Valores, Gestão e Marketing
Industrial nas Empresas
Familiares Modernas

Hoje no Brasil há uma imensa quantidade
de empresas de controle familiar, algumas
muito representativas em seus setores.
Elas constituem um campo riquíssimo de
culturas, valores e histórias disponíveis para
os estudiosos do Marketing Industrial.

Entre essas inúmeras empresas familiares
existirá com certeza aquelas com que
executivos fornecedores terão dificuldade
de negociação, seja pela cultura, seja pela
pouca profissionalização ou pela necessidade de
negociar com gestores - muitas vezes familiares
- não tão preparados. Poderão eles deparar com
egos de difícil relacionamento, enfrentar rejeição
a idéias novas, enfim, os desafios são inúmeros.



Porém muitas empresas de controle
familiar apresentam alto nível de
profissionalização, governança
corporativa implantada e estão buscando
constantemente a evolução, a modernização
de seus negócios e a qualidade nos
relacionamentos com seus diversos
stakeholders, abrindo ou não o capital.

Gostaria de compartilhar algumas
experiências como executiva de marketing
industrial no relacionamento com
empresas modernas e profissionalizadas
e também familiares. Creio serem tão
ou mais desafiadoras quanto as não
familiares, pois possuem características
próprias e muitas vezes únicas.

1. Como se separam família
e gestão na empresa familiar
moderna

Pude observar que geralmente empresas
em estágio maduro de desenvolvimento,
que passaram por todas as etapas
típicas de uma empresa familiar (a
ação empreendedora dos fundadores,
os desafios do mercado, a criação
dos modelos de gestão, a chegada da
segunda geração, os conflitos familiares,
a profissionalização), desde o sonho até
a empresa sólida, abrem suas holdings
e conseqüentemente seus herdeiros
também desenvolvem patrimônios.
Estes, em seqüência, abrem também as
suas holdings, num efeito cascata que,
sendo fruto de bons acordos, garantirá
uma gestão tranqüila dos negócios.

Tais empresas buscam o crescimento
profissional como o caminho mais
desejável, investindo na gestão
profissionalizada, nos acordos societários
claros e justos, no equilíbrio da relação
entre as famílias, na conscientização de
todos para o bem da empresa, em prol
dela e não apenas no sentido inverso.

Muitas contratam competentes
executivos, inclusive externamente,
quando não há talentos internos para
promoção, e criam conselhos atuantes
com a presença de conselheiros
independentes - geralmente executivos
com grande experiência e histórico de
sucesso, que possam contribuir para o
negócio. Conselheiros com competências
variadas, para ampliar a capacidade de
elaboração das estratégias.



Tais empresas geralmente investem e se
preocupam com a formação das gerações
futuras desde cedo. Os herdeiros,
quando crianças, costumam conviver no
espaço da empresa (quando esta ainda
é de pequeno porte) e muitas vezes a
freqüentam com os pais como se lá fosse
também uma extensão de suas casas.
Passam a valorizar o trabalho dos pais e a
desenvolver paixão pelo negócio, como se
aquele sonho também fosse deles.

Muitos chegam a desenvolver algumas
tarefas na empresa, no sistema de
pequenos estágios por áreas diferentes,
para facilitar a visão sinérgica, e
geralmente esses "estágios" acontecem
paralelamente ao estudo convencional.

Alguns pais mais antenados com a
gestão moderna procuram formá-los
para acionistas e não para gestores, e
essa convivência no espaço empresarial
faz parte do processo de formação e
valorização do patrimônio. E quando
a segunda geração começa a surgir,
torna-se urgente a elaboração de
acordos societários abrangentes e
bem elaborados. Acordos em que fica
explícita a separação entre família,
propriedade e gestão.

E aí que as famílias definem como irão
tratar o patrimônio, como irão cuidar
da carreira dos filhos e exemplificam
como tratarão questões relacionadas ao
patrimônio e às estruturas da empresa:
desde como o serviço do jardineiro não
abrange cuidar do jardim da residência
dos sócios, até restrições à indicação
de candidatos "amigos" aos cargos,
usando poder de influência; que os
filhos não podem ocupar posições tendo
como única qualificação o parentesco, e
assim por diante. Enfim, há que definir
papéis, responsabilidades e limites.

2. Valores: a chave para
negociação

Pelo relacionamento que tive
oportunidade de desenvolver com
algumas empresas familiares, pude
observar que alguns valores se perpetuam
independentemente do nível de
profissionalização da empresa:
• Qualidade do produto e processo

como algo muito forte; algumas chegam
a deixar de atuar em determinados
mercado prostituídos, optando por não
fazer "produtos de segunda linha". E
quando seu próprio produto chega a
ser entregue com algum problema de
qualidade causada pelo processo de
produção ou de transporte, assumem
seu compromisso e restituem ao cliente,
mesmo que isso represente prejuízos.

• Simplicidade como fator de conduta em
todas as ações; nessas empresas, pode-
se observar que os hábitos, o vestuário
e o jeito casual de vestir dos fundadores
passam a ser copiados pelos executivos.
Não utilizam ternos, gravatas, as camisas
geralmente são de mangas curtas, muitos
usam jeans, um jeito simples de vestir.
Essas empresas são muito objetivas na
definição de processos, de projetos, na
forma de gestão. Geralmente possuem um
escritório com padrão confortável, porém
sem grandes ostentações, mobiliários de
boa qualidade, porém simples.

• Ética: os fundadores que trazem
esse valor em sua essência, seja
por desenvolvimento durante seu
crescimento pessoal ou por ser um
valor já assimilado dos seus pais, o
reproduzem no estilo de gestão e nos
relacionamentos com clientes. E por ser
um valor muito forte, ele fica explícito
de diversas formas na companhia,



seja em manuais de conduta, em
processos de avaliação de candidatos
ou de aquisição de matérias-primas.
E os executivos ou funcionários que
não possuam esse valor geralmente
não permanecem na empresa.

• Respeito ao meio ambiente e
à vida de seus funcionários.
Empresas nas quais este valor se
originou dos fundadores raramente
irão poluir o ambiente. Essas
empresas, inclusive, costumam
priorizar e até se antecipar à
legislação com relação à medicina
e à segurança do trabalho. Sua
participação na sociedade e imagem
junto à comunidade é forte e
preservada como algo de extrema
importância para os gestores.

Avaliando pelo aspecto do marketing
industrial, gostaria de dar a minha
contribuição àqueles que têm em
seu mercado de atuação empresas
industriais de controle familiar.
Vou me restringir, porém, ao perfil
de empresa no estágio maduro já
mencionado.

Os valores são sempre algo muito
forte e marcante nas empresas
familiares. São ótimas fontes de
informação para nós, negociadores.
Se os observarmos, aumentaremos as
chances de uma boa negociação.

Eles determinam a cultura que é a
alma de uma empresa. A preservação
da cultura naquilo que ela tem de mais
essencial, dando-lhe um norte para
definir sua missão estratégica. Missão
esta que determina como a empresa
enxerga seu ambiente, o papel que
assumiu perante a sociedade e como
busca seus resultados.

Os valores aos quais me refiro são
os saudáveis, como: transparência nas
relações, respeito por toda a cadeia-
de relacionamentos (funcionários,
sociedade, parceiros, meio ambiente),
negociações com objetivos de
prosperidade mutua, ética como fator
essencial para obtenção do retorno do
investimento e uma orientação para o
mercado capaz de estimular a inovação e
torná-la flexível para mudanças.

Os valores dos fundadores
geralmente são perpetuados, mesmo
com o crescimento do negócio,
através da liderança e da sabedoria.
Eles permanecem nas gerações
futuras e independem do nível de
profissionalização da empresa.

Durante esse nosso exercício de
reflexão, poderíamos relembrar
histórias de fundadores que, muitas
vezes direcionados por seus poderes de
empreendedores visionários, com "um
ótimo faro" e percepções aguçadas,
tinham condutas de verdadeiros
profissionais de marketing industrial,
sem no entanto conhecerem qualquer
conceito ou teoria que hoje nos
empenhamos em estudar. Contando
apenas com seu feeling comercial - tão
desenvolvido por serem seus valores tão
fortes em relação aos seus clientes - eles
simplesmente criavam e descobriam
oportunidades em mercados que
praticamente não existiam.

Se tentarmos resgatar suas histórias,
veremos como criavam, muitas vezes,
novos nichos de mercado; como criavam
suas marcas; como atraíam novos
clientes; como elaboravam estratégias
para dificultar novos entrantes;
como analisavam cenários, quando
pouco se conhecia de planejamento



estratégico; como criavam e mantinham
relacionamentos com clientes e adquiriam
confiança, quando suas únicas forças
eram seus valores e o relacionamento que
desenvolviam à custa de muitas visitas a
seus clientes.

Negócios surgiam em regiões sem
qualquer infra-estrutura e cresciam apenas
com o empenho, a liderança e a motivação
desses visionários que encontravam,
com criatividade, formas de superar
estas carências.

Como qualificavam suas equipes quando
ainda não existiam ofertas de serviços de
treinamento! Gomo exerciam a liderança
e com apenas um sonho conseguiam
criar grandes corporações! Creio que
temos no Brasil diversos cases de sucesso
que seriam ótimos modelos de ações de
marketing industrial.

Considero quatro atitudes de
extrema importância, pois nos darão
pistas para perceber os valores e estarmos
preparados para as negociações com
empresas familiares: percepção,
intimidade, empatia e transparência.

Percepção. Perceber o perfil da
empresa, o nível de profissionalização, os
valores, o padrão de conduta dos gestores.

Se a empresa é formal, informal, enfim
tudo que não está escrito e não está
explícito, o que não nos será dito nos
diversos contatos que teremos. Em
especial,observar os rituais corporativos,
pois eles demonstram claramente os
valores da companhia.

Intimidade. Conseguir estar tão
próximo que se torne possível entender o
que é profundamente importante para o
perfil dessa empresa e seus valores, a ponto
de se revelar como parceiro constante e
presente quando as oportunidades surgirem.

Empatia. Colocar-se na mesma
posição, tentar viver o seu sonho,
visualizar o mesmo horizonte, vivenciar
a sua realidade, conhecer seus clientes
e as necessidades dos seus clientes.
Essa posição nos garante uma grande
visibilidade do quanto poderemos inovar
e oferecer diferenciações, pois o cliente do
cliente nos dará grandes pistas para isso.

Transparência. Manter um
relacionamento de parceria, transparência
em todas negociações. A transparência
pré-negociação que deve incluir
informações essenciais para o cliente
a fim de lhe transmitir segurança: a
transparência pós-negociação na exatidão
das informações corretas e que darão
sustentabilidade e perenidade à relação.

4. Aspectos que as empresas
familiares com esse perfil
geralmente valorizam no
fornecedor

Creio que a grande maioria delas
valoriza o relacionamento. Negócios
podem não fluir no relacionamento com
negociadores que não respeitam cultura
e valores e não tenham se preparado
para uma abordagem adequada.

Explico. Muitos não se preocupam em
conhecer o mercado e o cliente do cliente
da empresa familiar; com isso, perdem
a oportunidade de oferecer serviços e
produtos mais adequados às necessidades,
correndo o risco de ofertar algo que
não condiz com a sua filosofia, seja
por falta de preparo ou por atuarem
em empresas com valores conflitantes.
Por exemplo, oferecer um serviço
de medicina e segurança do trabalhador de
baixa qualidade ou que reduza os benefícios
e o padrão de atendimento, com uma única
abordagem de reduzir preço. Essa proposta,
feita a uma empresa familiar que tenha
como valor e prioridade a segurança do
trabalhador, é completamente inadequada.



O cliente do nosso cliente é, na minha
opinião, uma ótima fonte de informação
sobre suas possíveis necessidades. Deixar
de entendê-lo é perder a oportunidade
de adequar sua estrutura para ofertar
antecipadamente soluções que
surpreendem. Por isso muitos acabam
oferecendo "pacotes prontos", que
nada os diferenciam da concorrência.

Um pós-venda adequado e o
cumprimento de compromissos e
promessas assumidas no ato da venda
são condições para manutenção do
relacionamento, como em qualquer
empresa não familiar. Essa atitude
demonstra claramente se o fornecedor
é digno de confiança.

Um relacionamento ágil e fácil entre
os subsistemas também é bastante
valorizado. Empresas que facilitam
o contato e o relacionamento com
seus subsistemas (produção, técnico
administrativo, comercial etc.) terão
nisto um diferencial.

Uma equipe comercial que retorne
rapidamente com os orçamentos
solicitados é sempre desejável. Afinal,
muitas vezes as decisões em empresas
familiares costumam ser mais ágeis,
e assim cria-se uma expectativa de
que o fornecedor atenda no tempo
certo para o cliente.

É mister que a empresa seja avaliada
como cliente não apenas pela última
compra ou pela soma em determinado
período, mas sim pela capacidade
futura de novas aquisições e pelo valor
real acumulado ao longo da parceria.
Da mesma forma como se valorizam a
parceria e as negociações "ganha-ganha",
valorizam-se também as propostas que
venham embutidas nesse valor.

Grandes traumas no relacionamento
podem surgir quando há falha no produto
fornecido, ou quando falta agilidade das
áreas técnica e comercial que não atendem
o cliente no momento que para ele é de

urgência. E ainda mais, nessa situação,
se as ligações forem direcionadas para
oito, nove, dez ramais, até encontrarem
a área correta para o atendimento.

isso pode ser fatal para a relação,
principalmente quando o cumprimento
dos compromissos assumidos e a
garantia do produto sejam algo
praticado pela empresa e um forte
valor em sua cultura.

Funcionários não podem ser
descompromissados com a empresa e
desinteressados do problema do cliente
aflito, no outro lado da linha, por uma
solução imediata. Creio, porém, que este
é um grande desafio para todas as áreas
das empresas fornecedoras: encontrarem
formas de reduzir ao mínimo a proba-
bilidade de tais ocorrências, pois
podem afetar a imagem junto aos
clientes e minar toda a credibilidade
para futuras negociações.

Como podemos perceber, há um
vasto campo de possibilidades para
ampliar a lealdade e melhorar as
relações com empresas familiares.
Sem dúvida é um desafio tão ou mais
complexo que nas empresas com gestão
profissional, pois o nível de exigência
pode ser até maior, embora seus valores
e rituais possam ser diferentes.

Insisto: o caminho que leva a uma
boa negociação começa por conhecer
a cultura da empresa e entender suas
diferenças. Até porque, como já foi
visto, as empresas familiares não são
todas parecidas - elas se distinguem,
umas das outras, nos seus valores e
fundamentos.
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