O Percurso de uma Empresa
Familiar

DEFINIÇÃO:

De uma forma genérica, define-se Empresa Familiar como aquela
em que a propriedade e controle estão nas mãos de um grupo
unido por relações de parentesco (uma ou mais famílias).

“Considero as Empresas Familiares como o esqueleto da economia”
Citação de John Davis - Alto Consultor de Empresas Familiares

As empresas familiares detêm um peso bastante significativo no tecido económico
de qualquer país, sendo muitas vezes apontadas como a esperança para o futuro, a
origem de novos empregos, novos produtos e serviços.
CABO VERDE
Mais de 92% são empresas familiares (estimado)

PORTUGAL
A participação das empresas familiares representam cerca de 80%.

USA
Das 500 maiores empresas americanas, 35% são familiares.

BRASIL
Possui entre seis e oito milhões de empresas, sendo que 90% destas são familiares.

Empresas Familiares podem ser tão ou mais eficientes que Empresas
Não-Familiares:
PONTOS FORTES DE UMA EMPRESA FAMILIAR:
-

Forte Liderança. Autoridade reconhecida
Confiança mútua entre proprietários e gestores
Comunicação aberta (e rápida)
Dedicação e envolvimento pessoal
Flexibilidade de processos e decisões
Entrega a um ideal comum
Sacrifício pessoal
Exigência
Pensamento a longo prazo (têm sempre a ideia de
continuação do Negócio)

Gallo, Miguel Angel; Ribeiro, Vitor Sevilhano; A Gestão das Empresas Familiares; 1996; Iberconsult.

Um estudo da Universidade Harvard provou que as empresas
com controle familiar têm rentabilidade 15% superior às nãofamiliares.
Geralmente, são geridas com base num horizonte de longo
prazo, podendo ser categorizadas por Gerações:
* Empresas Familiares 1ª geração - fundador na gestão

* Empresas Familiares 2ª geração - filho(s) do fundador
* Empresas Familiares 3ª geração – neto(s) do fundador
** entre as categorias existe o processo de sucessão **

Existem exemplos de empresas familiares da 4ª geração e mesmo da
5ª geração. São poucas, mas provam que é possível, se,
periodicamente, a família souber repensar a empresa e tiver
motivação para se dedicar à sua continuidade.

EMPRESA FAMILIAR é
uma sobreposição de
subsistemas integrados

PROPRIEDADE

FAMÍLIA

EMPRESA

“EMPRESA e FAMÍLIA juntos só terão continuidade e sucesso se a família servir à empresa.
Nenhuma das duas terá sucesso se a empresa for dirigida somente para servir à família.”
Peter Drucker ( o “pai” da administração moderna )

O desafio de liderar uma empresa Familiar está em saber gerir as relações
que se estabelecem entre os 3 subsistemas:
Propriedade - Família - Empresa.
Nas empresas Familiares, além do lucro, a essência do seu sistema
envolve relações nos três subsistemas com uma forte carga emocional.
Temos o exemplo da lealdade - nas empresas familiares ela é um activo
de valor incalculável. Essa lealdade manifesta-se nos membros da Família
e também no seus colaboradores.
O envolvimento da família com a empresa é absoluto. Não há Horários.
Existe um ambiente de pertença recíproca entre Família e Empresa.
Exemplo:
… pensa-se e discute-se a empresa no jantar de negócios mas também no jantar de família.

O Subsistema EMPRESA tem a ver com a GESTÃO
propriamente dita. A continuidade de uma Empresa Familiar
depende do empenho dos sucessores e do nível de
profissionalismo:
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O Empenho na Profissionalização passa por:
- Uma Divisão Clara de Responsabilidades
- Uma Transparência do Processo Decisório
- Normas Escritas e Claramente Definidas
- Desenvolvimento e Inovação Constante
- Implementação de um Conselho de Família
- e estar bem informado sobre o mercado, adoptando planos

GESTÃO

PROFISSIONAL

* Data constiuição: 1973
* Número Clientes Dia: 3500

* Número Colaboradores directos: 150
* Áreas de negócio:
- Importação e Distribuição de géneros alimentícios e bazar
- Importação de Materiais de Construção (Cimento, Ferro e Madeira)
* Retalho:
- evolução da rede de Supermercados, insígnia FRAGATA
(Previsão para 10 lojas até ao final 2017)

* Armazéns:
- Espaço logístico com mais de 10.000m2
- Centro de Distribuição
* Vendas por Grosso:
- Armazém Grossista e Veículos Autovenda
- Sistema de cartão Cliente para mercearias e pequenos negócios

Em crise, conseguimos progresso

Qual o nosso segredo?

TESTEMUNHO DO FUNDADOR AUGUSTO VASCONCELOS LOPES:

Ser empreendedor ter sempre o “espirit negôce” nas Estratégias, nas
Decisões, nos Negócios. Saber reinventar a Empresa.
“Empreendedor é aquele capaz de visualizar uma realização futura e,
através do seu trabalho e recursos, torná-la realidade”

Ser empenhado e dedicado. Sonhar e Projectar.
Inovar e re-inventar no momento certo.

Ousadia! Assumir Riscos, identificando oportunidades
Tomar decisões corretas no momento exacto
Conhecer e estudar o mercado
Saber gerir o R.H. (enquadramento, formação, controlo)

TESTEMUNHO DO FUNDADOR AUGUSTO VASCONCELOS LOPES:

* FRAGATA *
O sucesso porquê?
- com a crise houve retracção da concorrência
- a oportunidade fez-nos especializar no Retalho alimentar e investimos em
Supermercados modernos em pontos estratégicos da cidade.
- desenvolvemos novas parcerias com fornecedores com know-how
Técnico e de Gestão de Lojas a Retalho
- criamos sinergias com empresas nacionais (Restaurante PALM, Talho
Hortocarnes, etc. com contratos de exploração)
- diversificamos a oferta e introduzimos novos produtos e marcas no
mercado (PINGO DOCE, AMANHECER…)
- apostamos na Informatização com Software gestão integrada Multi-loja
(SAGE COMERCIAL)
- apostamos na marca FRAGATA. Hoje a insígnia FRAGATA é uma
referência nacional !

A nossa missão
Empresa inovadora e socialmente responsável que comercializa produtos
de qualidade e a preços acessíveis, visando sempre satisfazer as
necessidades e expectativas dos clientes.

A nossa visão
Ser reconhecida como a melhor referência nacional no sector da
distribuição alimentar.

MUITO OBRIGADO
Mais informações em:

www.vasconcelos.cv
Augusto Vasconcelos
– Sócio-Gerente (Fundador) –

augusto@vasconcelos.cv
Rafael Vasconcelos
– Gestor –

rafael@vasconcelos.cv

