
Um assunto de família
Crescimento exige que empresas familiares se profissionalizem, invistam
em tecnologia e passem a enxergar TI como um departamento estratégico

undadores de grandes
empreendimentos têm
visto crescer bastante

aquilo que começaram há algu-
mas gerações como pequenos ne-
gócios entre pais e filhos. Nesses
casos, é comum haver preocupa-
ção sobre como evitar que o pre-
cário controle impeça o contínuo
crescimento da empresa. A situa-
ção não é rara, tanto que, dos 300
maiores grupos privados do Bra-
sil, 265 são empresas familiares, de
acordo com Renato Bernhoeft,
presidente da Bernhoeft Consul-
toria, especializada em sociedades
empresariais e empresas.

O executivo acredita que a tec-
nologia da informação pode ser
muito útil não apenas para a pro-

fissionalização dessas compan-
hias, mas também para a educação
e a compreensão dos papéis de ca-
da herdeiro dentro da organização.

O primeiro passo rumo à profis-
sionalização, segundo o consultor,
consiste em promover a mudança
da percepção dos criadores ou her-
deiros dessas companhias, que
muitas vezes ficam focados nas
áreas diretamente envolvidas com
o negócio e consideram TI como
um departamento de suporte - e
não uma área estratégica.

Apesar da resistência, há diver-
sos exemplos de empresas familia-
res que se tornaram grandes com-
panhias e, conseqüentemente,
possuem sistemas integrados de TI
e gestão empresarial. É o caso do
Grupo Votorantim, da Sadia e do
Pão de Açúcar, que muitos igno-
ram que algum dia foram empre-
sas pequeninas.

O consultor afirma que existem
dois casos mais comuns em que a
implementação de ERP é reco-
mendada: quando se registra um
grande crescimento ou quando o
negócio passa por uma fase de im-
portantes transições na adminis-
tração. As companhias menores,
portanto, precisam identificar esse
momento e se render à TI para não
perder espaço no mercado.

Na Leite de Rosas, companhia
fundada pela família Ribas há 76
anos e que já está sendo adminis-
trada pela terceira geração, por
exemplo, foi preciso que um dos
donos - que pertence à segunda
geração - fosse trabalhar especifi-
camente na área de TI para que o
departamento deixasse de ser vis-
to apenas como uma área dispen-
diosa."Antes disso, a administração
focava os investimentos apenas em
marketing, vendas e máquinas de
produção. Raramente se olhava
para os sistemas de informação",
conta o gerente de TI da empresa,
Jefferson de Mello Álvares.

Depois que isso aconteceu, há
mais de 10 anos, muitas mudanças

ocorreram na empresa, como a im-
plementação dos conceitos de go-
vernança corporativa, a decisão de
abrir uma unidade em Aracaju
(SE), a implementação de sistemas
de VoIP (voz sobre protocolo de in-
ternet) e do sistema de gestão da
SAP. "A decisão de colocar o ERP
ocorreu quando a diretoria decidiu
constituir uma nova unidade, di-
versificar a linha de produtos e
buscar a exportação e percebeu que
para alcançar as metas almejadas
precisaria estar suportada pela área
de TI. Pensamos no crescimento",

f

conta Alvares.
Segundo o gerente de TI, a

maior dificuldade - ou o erro - no
projeto de implementação do ERP,
iniciado em julho de 2001 e con-
cluído com seis meses de atraso,
em julho de 2002, se deu pelo pou-
co envolvimento e comprometi-
mento das áreas de negócios. ''Co-
mo somos uma empresa de médio
porte, ainda tínhamos restrição or-
çamentária", detalha.

Entre as
300 maiores

empresas
privadas do
Brasil 256

são familiares
Álvares explica que a forma co-

mo o sistema de gestão foi vendi-
do não condiz com a realidade de
implementação. ''Os representan-
tes dizem que é uma solução de-
finitiva e deixam de lado o fato de
que é fundamental fazer o rema-
peamento dos processos. A gestão
das mudanças fica fora do foco e
isso nos gerou empecilhos", criti-
ca. Atualmente, a empresa já al-
cançou a estabilidade do sistema e
trabalha em restabelecer as infor-
mações gerenciais no nível tático
e estratégico com uma ferramen-

ta de business intelligence, que
segundo o gerente de TI da Leite
de Rosas ficaram de lado em um
primeiro momento.

Já a centenária rede de farmá-
cias Droga Raia sempre olhou pa-
ra o departamento de informática
como uma área estratégica. A
companhia, que está na quarta ge-
ração da administração da família
Raia, acredita que se não tivesse
investido em um sistema de ges-
tão empresarial, seu crescimento
estaria comprometido. "A falta de
agilidade e velocidade de infor-
mação, flexibilidade nas promo-
ções, falta de dados na retaguarda
poderiam engessar os negócios. O
ambiente é competitivo, as mar-
gens são reduzidas e não dá pra fi-
car para trás", afirma o vice-presi-
dente de operações da Droga
Raia, Fernando Varela.

O executivo conta que a empre-
sa notou, na década de 90, que seus
sistemas, desenvolvidos em Cobol,
estavam congelando suas opera-
ções e que não conseguia gerenciar
produtos. Estávamos ficando atrás
da concorrência porque a velocida-
de de evolução não foi acompa-
nhada internamente", reconhece.

Por isso, a empresa realizou en-
tre 1998 e 2002 - quando tinha 110
lojas - um grande processo de con-
versão de sistemas, em que trocou
os mecanismos do ponto de ven-
da, comercial, marketing e logísti-
ca. "Nossa equipe interna criou
meios para sairmos de uma tecno-
logia Cobol e assumir um banco de
dados Oracle e linguagem Java, ba-
seado em Linux", detalha Varela.

O executivo explica que o mo-
tivo para a adoção do software li-
vre não foi somente economia
com licenças, mas sim a garantia
de segurança e maior confiabili-
dade. ''É inadmissível que os com-
putadores dos caixas, por exem-
plo, fiquem travando e sendo rei-
niciados a todo momento", diz Va-
rela. "Como todas as lojas estão
em rede com a matriz, também fi-



camos preocupados com a segu-
rança, pois o software do ponto de
venda é muito dinâmico e envolve
programa de fidelidade, pontua-
ção, CRM. É um sistema estratégi-
co", completa. Atualmente, depois
do investimento, a empresa come-
mora a ampliação de seu quadro
de lojas, que hoje totaliza 135.

PRA LÁ DE ANTIGA

Fundada antes mesmo da abolição
da escravatura no Brasil, a Pastifício
Selmi é uma empresa que também
se rendeu à TL Em 1998, a fabrican-
te de massas fundada em 1886 só
possuía os sistemas de faturamen-
to e contabilidade integrados. A
companhia iniciou então a imple-
mentação de um ERP da Logocen-
ter e integrou também as áreas de
recebimento e compras, entre ou-
tras."Antes só tínhamos planilhas e
controles individuais, o que gerava
a necessidade de lançar notas de
até seis departamentos e nos fazia
gastar tempo tentando descobrir a
razão das incompatibilidades entre
os relatórios", explica o supervisor
geral de CPD da empresa, Antônio
Martinion Ferreira.

Ferreira afirma que não sabe
quanto do crescimento obtido pela
companhia é devido à implemen-
tação do ERP, mas diz ter certeza de
que hoje os funcionários da Selmi
confiam nos sistemas de TI. E mes-
mo depois de investir em um ERP,
a Selmi não parou. Em 2002, a em-
presa atualizou sua ferramenta de
automação de vendas e neste ano
está trabalhando em um software
de atendimento ao consumidor.

O mais importante para qual-
quer companhia em franco cresci-
mento - seja ela familiar ou não - é
identificar o momento de imple-
mentar um sistema de gestão, ba-
seado na observação do grau de
complexidade das informações da
organização. E fica a dica de Ber-
nhoeft: "Só a implementação do
sistema não é suficiente. Educar os
usuários sobre a necessidade de
adotar a tecnologia adquirida é
fundamental, já que é sabido que a
tecnologia avança mais rapida-
mente do que o comportamento
humano pode controlar". (Da reda-
ção do COMPUTERWORLD, com co-
laboração de Luiza Dalmazo)
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