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... Era do Conhecimento..........( anos 80)
... Era da Informação.........(anos 90)

... Era dos Relacionamentos, da Comunicação e da Consciência...(após 2000)

❖ Era do trabalho em equipe
❖ Era da interdisciplinaridade
❖ Era da valorização das pessoas, do autoconhecimento e do equilíbrio pessoal
❖ Era do Networking pessoal e empresarial
❖ Era do Digital
❖ Era da consciência social, ambiental e do espiritual



Como está a capacidade dos gestores das 
EF portuguesas atuais, em termos de 
intercomunicação pessoal e profissional ?
▪ Com a equipe de colaboradores....
▪ Com seus colegas e superiores 

hierárquicos....
▪ Com os clientes, fornecedores e 

parceiros mais importantes.....
▪ Com os sócios e a família empresária....



Fundada em 1878 por Thomas Edison com o nome de Edison Electric Light 
Company - Grupo de empresas de Energia, Electricidade, Tecnologia e Serviços:
Nº empregados em 2012 – 305.000
Faturação/Receitas – USD$ 147,4 bilhões e Lucro de USD$ 13,6 bilhões

Nos anos 1990, o CEO Jack Welch, entre outras 
medidas que levaram a tão grande sucesso, 
referiu:
▪ usar a comunicação interna como uma 

arma para criar  espírito de equipe e 
motivação geral a todos os níveis.

▪ criar internamente um espaço de 
criatividade onde todos possam se fazer 
ouvir



Que impacto tem para uma empresa um “networker” eficiente?
“Redes de contatos eficazes geram conexões duradouras”

“ O sucesso nos negócios está totalmente relacionado com a
capacidade de estabelecer conexões. Apesar de nós do Virgin
Group nunca termos contratado ninguém cuja única função
fosse fomentar contatos internos e externos, está implícito
que quase todo mundo em nossa equipe tem esse tipo de
habilidade. Isso ajudou a Virgin a se expandir para muitos
setores diferentes, que vão desde a área fonográfica até os
serviços de telefonia móvel: conforme nós construíamos
conexões em outras áreas, nós conseguíamos ampliar nossos
conhecimentos técnicos e multiplicar o nosso alcance no
mercado”. RB- 31/10/2013



O importante de uma FAMÍLIA não é viverem juntos....

Mas sim estarem unidos.



“ Não confundir empresa de família ou familiar com empresa da família”



Reflexão Prática e Fulcral: Será que as empresas familiares estão abertas a aceitarem 
apoio externo de especialistas em Comunicação, Coaching, Mentoring, PNL, 
Eneagrama, etc...desenvolvendo a inteligência emocional nos gestores e potenciais 
sucessores, para lidar com a mudança, interesses familiares e os conflitos, que 
naturalmente aparecem?
- Abertura do líder/patriarca para ouvir as diferenças, manter sempre o diálogo e 

aceitar apoio externo!

- Marcar encontros/reuniões periódicas para tratar de questões estratégicas, 
incluindo o futuro da empresa e a sucessão!

- Desenvolver na empresa e nos gestores uma cultura de gestão profissional, com 
capacidade de liderança, meritocracia e habilidade de influência positiva!



COMUNICAR DE FORMA EFICAZ NA EMPRESA FAMILIAR

“A MÁ COMUNICAÇÃO é o problema número um nos negócios e na vida”
( in...Livro dos Provérbios de Salomão,  de Steven Scott)

...” seja no trabalho ou em casa, a maioria das ideias é ignorada ou rejeitada não 
porque sejam más, mas porque são comunicadas sem eficiência ou persuasão”.

Várias pesquisas entre executivos confirmam esta afirmação de Salomão, e além 
de ser um problema nos negócios, é também o problema número um nos 
relacionamentos e consequentemente na administração de potenciais conflitos.



COMUNICAÇÃO REAL NAS EF E NOS NEGÓCIOS ( O nível da RAZÃO)

Focada: Explicitação e Negociação
Dica / exemplo: “..para obter o que você deseja,
ajude o outro lado a obter o que ele deseja” - Exigência do líder de hoje no
trabalho em equipe e com a equipe

Desfocada: Comunicação tática, ataque-defesa, justificante, fala Inútil, etc.

Nota: “Na gestão por resultados, qualquer negociação em que eu queira
conquistar a colaboração de outra pessoa ou empresa, preciso ter em mente
o conceito ganha-ganha . Esta é a visão de Mente de Mestre, visão de longo

alcance, estratégica ou visão ampliada”... in Harvard Business School



COMUNICAÇÃO SUTIL NAS EF E NOS NEGÓCIOS
( Inteligência Emocional )

Tensor Climático: parte sutil das coisas, percebido por nossa intuição. O “tensor” 
condiciona como tudo acontece e se desenrola à nossa volta.

Clima Organizacional: criação do clima ou ambiente favorável, a energia que 
circula e passa de umas pessoas para as outras.

Relações Familiares entre gestores: problemática comum a todas as famílias 
empresárias e que influencia o clima organizacional e a gestão do negócio.



COMO TER SUCESSO NO CONTEXTO ATUAL.
DICA PRÁTICA 1:

“Fazer reuniões periódicas para  administrar as diferenças, gerindo e 
solucionando conflitos”, e preparar reuniões que atendam aos interesses:

1ª da empresa

2º do fundador

3º dos sucessores

em ambiente ético e de respeito, tendo como máxima “o sucesso de todos no 
futuro”.



COMO TER SUCESSO NO CONTEXTO ATUAL.
DICA PRÁTICA 2:

Acreditar no potencial da E.F., pois a maioria das empresas portuguesas têm 
controle familiar. 

O segredo é: profissionalização da gestão assente em sua vocação de mercado e 
forte comprometimento dos sucessores e seus gestores. 
( E.F. no Brasil=80%, nos EUA=85%, na Alemanha=82% e na Espanha=70%)



COMO TER SUCESSO NO CONTEXTO ATUAL.
DICA PRÁTICA 3:
Transformar a empresa familiar em empresa forte, 
organizada e profissionalizada

Fazer código de ética que estabeleça as regras e 
valores para o futuro, criar visão estratégica 
pensando estratégico e não no passado ou 
somente no presente, criar plano a prazo para 
preparar os sucessores e não os herdeiros.

Código
De Ética



COMO TER SUCESSO NO CONTEXTO ATUAL.
DICA PRÁTICA 4:
Ser uma empresa bem sucedida, isto é, ter resultados positivos!

Se necessário recorrer a gestores e técnicos especializados externos, sobretudo 
nas áreas em que não existam pessoas qualificadas internamente...
Fixar metas e envolver a todos nos processos, valorizando os melhores ativos.

Por forma a:

- Melhorar resultados e processos

- Minimizar potenciais conflitos correntes e de gerações

- Comunicar de forma correta, interna e externamente



COMO TER SUCESSO NO CONTEXTO ATUAL.
DICA PRÁTICA 5:

“ O coração e o cérebro de uma empresa são feitos de pessoas”

- Capital intelectual é o intangível e tem a ver com a inteligência das lideranças
(“Capital intelectual é o conhecimento da força de trabalho, treinamentos, 
instrução, sentido de cooperação, etc.” in Thomas A. Stewart)
- Investir na educação corporativa dos gestores e sucessores, é porventura um 
dos investimentos mais rentáveis a prazo da empresa familiar portuguesa.



DESAFIO da Empresa Familiar: Ter visão estratégica de longo prazo.
Significa ter responsabilidade social, ser sustentável no futuro, garantindo a 
continuidade da empresa e dos negócios, resolver os conflitos, preparar a 
sucessão de novas gerações e mantendo a união familiar.


