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Dedico este trabalho às famílias, e a minha em especial,
pelo esforço de cada luta.
Agradeço às mulheres que responderam ao meu convite
e permitiram me reconhecer em cada uma.
Prof. Dr. Saul Ignácio Fuks, ou simplesmente Coco,
¡Adelante, Siempre!
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Aos 18 anos, quando tive que fazer uma escolha profissional para me matricular num curso
de graduação, eu tinha algumas opções que na época pareciam incompatíveis: arquitetura,
história e, por último, psicologia. Acabei ficando com a última, e por alguns anos achei que
tinha feito a escolha errada. Aquilo que se costuma dizer que é vocação, encontro de almas,
só se deu verdadeiramente quando em 1994 iniciei minha formação em Terapia de Família
no Instituto de Terapia de Família do Rio de Janeiro. Lá, descobri que psicologia, arquitetura
e história não eram tão excludentes quanto pensava. Elas poderiam se entrecruzar no que
mais me desafiava e entusiasmava: as relações familiares. Não são elas apoiadas neste
tripé? O indivíduo, sua história e o espaço onde tudo acontece.
Porém, esta conexão não foi imediata, precisei de um processo interno e externo para fazê-la
e o Professor Saul Fuks foi o primeiro a me apontar esta possível construção. Nós temos uma
convivência profissional e de amizade há mais de 20 anos, digo com convicção que tê-lo a
meu lado nesta caminhada é um dos grandes privilégios da minha vida. Seus convites são
sempre desafios a minha curiosidade, que ele sabe ser inesgotável, assim como inesgotável
é o mundo de possibilidades que sempre me abriu. E o Taos Institute foi uma delas.
Construcionismo Social, Investigação Apreciativa, Sistemas Relacionais, e todo o imenso
mundo que o Taos Institute congrega foi chegando para mim, e para o nosso grupo de
estudos, através de Saul; e com este trabalho não poderia ser diferente.

Mais citados:

Nestes anos de estrada tive a oportunidade de trabalhar a família e suas relações de diversas
formas e destaco algumas.
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Trabalhei em hospital público com crianças e suas famílias em condições muito frágeis de
saúde, de renda e inserção social. A vulnerabilidade delas e ao mesmo tempo sua força e
resiliência foram marcos na minha formação profissional e pessoal.
Paralelo a este trabalho, que era voluntário, tinha minha clínica particular onde a demanda
eram as crianças com dificuldades de aprendizagem que as escolas me referenciavam.
Aqui, tive a oportunidade de aprender a desatar nós tão apertados que impediam crianças
e pais a construírem sua própria história.
Com este background de família e instituição, seja ela hospital ou escola, fui fincando raízes
e expandindo galhos em muitas direções e nem sempre de forma ordenada. De vez em
quando alguns galhos, ao invés de crescerem como os outros, procuravam brechas e se
retorciam em desenhos próprios: foi assim que a escrita, a fotografia, as artes em geral,
encontraram seu espaço para florescer neste mesmo tronco.
Enquanto crescia esta árvore, outra também era plantada, a da minha própria família. Marido,
dois filhos, esperança, desejo de continuidade sobre a terra e de criar algo único no mundo:
“família à nossa moda”, aquilo que não sabemos por em palavras, só sentimos. E como
sentimos!
A estas árvores já sólidas e enraizadas, uma outra árvore que cresceu à distância, ou que
imaginávamos estar à distância, de repente se entrelaça totalmente a da família: a empresa.
A família de origem do meu marido criou e consolidou uma grande empresa familiar e foi
chegada a hora de uma nova geração se acercar dos negócios.
Em 2018, um convite do Coco, sim, em certas horas Prof. Saul Fuks é Coco para nós, no seu
portunhol carinhoso, me disse:
- Olha Martha, o Taos Institute está lançando um programa novo e
muito interessante - International Certificate Program in Collaborative
Practices. Você que está tão envolvida com o tema família e empresas
familiares teria uma grande oportunidade de explorar com liberdade
o assunto, aliando sua experiência profissional, sua história familiar
e sua inquietação frente ao mundo.
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Prof. Saul acompanhava minha história familiar da venda da empresa do meu marido, da
entrada dos filhos na idade adulta, do início da profissionalização de cada um e a busca
pelos caminhos com seus talentos, desejos e desafios.
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Meu filho mais velho mais inclinado a seguir com o pai, e minha filha mais descolada dos
negócios familiares.
Nossos filhos trouxeram para a família uma nova concepção de mundo. Muito alinhados
com as mudanças globais, eles mesmos frutos de uma educação internacional, traziam
para casa uma visão de mundo que muitas vezes nos aturdia pela novidade e disrupção
que provocava.
Minha filha graduou-se na Barnard University em New York e me apresentou um mundo
onde as mulheres eram formadas para de fato ocuparem um lugar com voz na sociedade,
na resolução dos problemas globais, para serem líderes. Atualmente sou parte do Board do
Athena Center for Leadership1 desta universidade. Nas palavras de sua presidente Umbreen
Bhatti:
Today, Athena is a home for Barnard students who see opportunities
amid challenges and seize them to build a better world, together —
because these are the leaders we need now.2
(…)
Compliment any one of these incredible women on their groundbreaking
work, and you’re sure to hear “I didn’t do it alone!” 3
They know that no problem worth solving can be solved by a single person;
they seek systemic change to effect real change.4
Meu filho, graduou-se na New York University, nos apresentou, e aí falo como família, o
mundo dos negócios em transformação de um modelo tradicional de atuação para o modelo
sustentável, local e global, que busca investimentos de impacto social positivo, que escrutina
empresas e cobra delas mais do que responsabilidade social, cobra posicionamento ético,
alinhamento de valores pessoais e corporativos.
Como família passamos a fazer parte de algumas organizações internacionais dedicadas
ao tema.
The Impact, uma comunidade global, cerca de 75 famílias em mais de 20 países em cinco
continentes comprometida em alinhar seus ativos financeiros com seus valores.

YIO, Young Investors Organization, uma iniciativa do Banco Credit Suisse que há 10 anos
trabalha para que as novas gerações das famílias possam transformar o significado da
riqueza e romper as formas tradicionais de pensar e se comportar, de modo que mais legados
sejam construídos para criar impacto para o bem da sociedade.
E, por último, o Family Institute também uma iniciativa do Credit Suisse criada a partir da
experiência do YIO, por perceberem que a família como um todo, e não somente os filhos
deveriam ser envolvidos nesta missão.

1 Athenacenter.barnard.edu
2 Hoje, Athena é o lugar para as alunas de Barnard que veem oportunidades em meio aos desafios e
aproveitam-nas para construir um mundo melhor, juntas – porque estes são os líderes que precisamos
agora.
3 Elogie qualquer uma dessas mulheres incríveis por seu trabalho inovador, e você com certeza ouvirá
“Eu não fiz isso sozinha!”
4 Elas sabem que nenhum problema que necessite ser resolvido, pode ser resolvido por uma única
pessoa; elas buscam uma mudança sistêmica para efetuar uma mudança real.
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O olho clínico e sensível do Prof. Saul sabia que eu fervilhava internamente com tudo isso, e
sabia também o lugar muitas vezes difícil que eu ocupava.
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Onde o convite para este estudo poderia nos levar? Acho que desconfiávamos e, em
fevereiro de 2019, sob a sua orientação, apresentava meu projeto ao Taos Institute.
Mais uma vez teria a oportunidade de explorar a família em relação a uma instituição, desta
vez, a empresa. Com um complicador: o trabalho estava partindo das minhas inquietações
e experiências íntimas, pessoais e privadas. Uma tarefa e tanto, mas aprendi com Marcelo
Gleiser, físico brasileiro, no seu livro belíssimo “A simples beleza do inesperado” que todas
as coisas que importam na vida começam no coração.
Após duas ou três reuniões, em que o volume de textos, referências, poesia, literatura,
discussões de metodologia começava a assustar, Prof. Saul, de novo, em seu portunhol
carinhoso me disse: “- Olha Martha, eu e você somos perigosos, devemos tentar ser mais
moderados, prudentes e humildes”.
Tentamos, vamos ver se conseguimos.
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Este trabalho começou a ser pensado como um estudo, através de revisão bibliográfica e
entrevistas, dos desafios da comunicação nas empresas familiares entre as diferentes
gerações, especialmente a chegada das Geraçõ X e Y, os chamados Milennials.
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Esta era a minha proposta original:

A Geração X e a geração Milennials trazem para o mundo dos negócios uma
visão de mundo, escala de valores e formas de gestão extremamente diferente
da geração Baby Boomer que hoje está à frente das empresas.
.... quando esta geração se enfrenta com os negócios de sua família solidamente
estabelecidos, há desejo e/ou necessidade de fazer esta passagem de
comando cria-se um campo fértil para discussões, rupturas e oportunidades.

As tensões entre inovação e tradição, entre passado e futuro, as conexões
dos jovens com o futuro, as rupturas e os riscos e, as dos mais velhos com a
lealdade ao passado são constantes.
E o apelo pessoal,
Este tema surge como relevante para mim por dois motivos, o primeiro é o
meu interesse e estudo de muitos anos de relações familiares e o segundo,
por estar pessoalmente envolvida com esta questão na minha família e tendo
acesso, por meio de organizações que participo, a outras famílias; vejo que
as inquietações são as mesmas e há um desejo de compreensão enorme por
estes dois mundos aparentemente tão diferentes.
Com as leituras em andamento, as discussões com Prof. Saul, e participação em eventos
ligados ao tema, fui aos poucos abrindo uma outra possibilidade de estudo dentro desta
temática de relações familiares na empresa familiar.
Começou a se delinear um papel que, apesar de vivê-lo em casa, até então não tinha percebido
como era importante: “A mulher que não têm um papel formal no negócio familiar, seja ela
herdeira direta, ou por casamento, como vivencia esta experiência entre as gerações?”
Como que “por acaso”, iam surgindo estas conversas, eu ia tendo mais consciência de
ocupar este lugar na família, ouvia outras mulheres falando sobre ele, fui me aventurando e
apurando olhos e ouvidos.
Como vivem estas mulheres? Como construíram e constroem a sua história na família, na
empresa, e nos entrelaçamentos delas?
Que diferenças e semelhanças nós possuímos?
Neste campo relacional que se cria entre família e empresa há uma marca forte dos desejos
pessoais, e sabemos que desejos não podem ser representados como um continum, uma
linha que se desloca de um ponto a outro no tempo e no espaço. São grandes emaranhados
de traços sobrepostos em todas as direções: há desejo de manter os modelos construídos
e solidificados e, ao mesmo tempo, medo de criar rupturas e surgirem novos modelos que
terão que ser elaborados; desejo de fazer mudanças, mas ainda sem clareza e sem coragem;
reconhecimento genuíno de um legado de trabalho, de história e de sucesso financeiro e a
responsabilidade de levá-lo adiante.
Tudo isto acontece, como percebi rapidamente, na mesa de jantar da família. E a mulher,
que por circunstâncias variadas não faz parte desta empresa, mas é peça-chave da família,
se vê inundada por este turbilhão. Seríamos “caixas de ressonância” destes conflitos,
discussões, decisões em família? Como desenvolver habilidades mais específicas baseadas
na nossa história pessoal, casamento, relações familiares, para atuarmos neste novo campo
que se instala?
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Escolhi como recorte do trabalho o olhar da mulher, mãe destes filhos que entram no negócio.
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Esta mulher que até dado momento tinha uma posição totalmente periférica ou mesmo
ausente da empresa se desloca para uma posição de grande atuação, oscilando entre os
extremos do “não vou me meter neste assunto como fiz até hoje” e “vou querer entender
tudo porque o que diz respeito aos meus filhos, diz respeito a mim também”.
Quem somos? Como vivemos este lugar? Como se vive este papel?
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A escolha do método e da técnica para este trabalho eram fundamentais para me posicionar
frente à primeira questão: “- Como navegar neste estudo se eu tenho algumas ideias sobre
este campo de investigação e sou parte dele?” E tinham que ser coerentes com a minha
forma de produzir conhecimento. Eu era a pesquisadora e também objeto da pesquisa.
“Como sabemos o que sabemos? Para alguns o conhecimento é uma descoberta para
outros uma construção” 5, assim tão clara e sucintamente Celiane Camargo-Borges propõe
que se pense na criação de conhecimento quando nos dispomos a curiosamente investigar
algo. É o conhecimento impregnado na nossa maneira de agir, aquilo que sabemos mais do
que conseguimos explicar.
A minha forma de conhecer o mundo e de aprender é muito peculiar e pode a uma primeira
vista parecer desordenada.
A partir de uma inquietação, um problema, uma pergunta, vou buscando recursos em muitas
fontes, tais como literatura, mitologia, cinema, poesia, e em conversas aparentemente sem
ligação direta com o tema que me proporcionam uma base de dados que vou acessando
de formas diferentes.
Tenho por hábito “espalhar a novidade” e ver o que as pessoas têm a dizer sobre o tema,
faço um caderno de bordo onde coleciono referências, anoto reuniões, frases, citações que
vão ancorando e ao mesmo tempo me possibilitando este navegar.
Algumas opções foram surgindo, e por um tempo refleti sobre três possibilidades: a revisão
bibliográfica, a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. As duas primeiras foram logo
descartadas, porque senti que meu envolvimento pessoal com o tema não se contentaria
com elas, ou ainda que não dariam conta do Zeitgeist 6 este novo tempo das empresas
familiares. Além disto, meu trabalho de muitos anos com Terapia Narrativa evidencia a
minha paixão pelo diálogo; sim, poderia conversar com os autores dos textos, numa revisão
bibliográfica, ou na pesquisa quantitativa dar cor, tom e voz a um dado estatístico,
contextualizá-lo para que representassem pessoas, mas ainda assim, sentiria falta da
conversa colaborativa.
A pesquisa qualitativa foi se delineando como a opção desejada, mas logo outra questão
se impôs: que tipo de pesquisa qualitativa seria a mais apropriada para responder a minha
pergunta de origem, ou ainda no início do trabalho, minha inquietação de saber como outras
mulheres vivem esta posição que a mim era tão cara e desafiadora?
Que instrumento seria o mais adequado, no sentido de me ajudar a construir esta pergunta,
e tatear algumas respostas?
Lembrei de um colega do workshop Social Construction: Premises and Practices ministrado
pela Professora Celiane Camargo-Borges, que ao comentar seu trabalho de pesquisa me
deixou a seguinte reflexão: “Eu perguntei aos meus entrevistados: - O que eu preciso saber
de você para iniciar a minha pesquisa?”
Orientada pelos princípios do Construcionismo Social 7 fui também me alinhando com a
posição epistemológica apontada por Saul Fuks 8 “que supõe a participação e compromisso
do investigador como um aspecto central do projeto.”
5 Camargo-Borges, C. (2018) Creativity and Imagination: Research as World Making! In: “Handbook of
Arts-Based Research”, Patricia Leavy (editor). Guilford Press. . Part I, chapter VI, Pages 88-100.
6 Zeitgeist é um termo alemão cuja tradução significa espírito da época, espírito do tempo ou sinal dos
tempos. O conjunto do clima intelectual e cultural do mundo, numa certa época, ou as características
genéricas de um determinado período de tempo. Fonte Wikipedia.
7 GERGEN, K.J. An invitation to SOCIAL CONSTRUCTION. 3rd Ed. SAGE Publications. [2015].
8 FUKS, S.L. En Primera Persona: Investigando mundos de los que somos partes. Revista Estudos
e Pesquisas em Psicologia – UERJ. Dossiê Produção de Conhecimentos e Políticas de Subjetivação.
[Dezembro, 2009]
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- Habitamos num mundo de significados.
- Estes mundos de significados estão intimamente relacionados às nossas ações.
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- Os significados são construídos nas relações e não em um campo abstrato.
A entrevista pessoal apresentou-se como a técnica que me daria este respaldo, mesmo
assim eu não teria tempo, e nem era o objetivo do trabalho, fazer um número grande de
entrevistas, com uma amostragem bem dividida por tamanho e localização geográfica das
empresas, geração da família, núcleos familiares envolvidos, etc. estou baseada no Rio de
Janeiro, Brasil – e o Brasil contém vários países dentro de um só.
Prof. Fuks me sugeriu que buscasse a “Amostragem Bola de Neve” e no momento que eu
comecei a ler e estudá-la percebi que era exatamente o que eu precisava.
Juliana Vinuto, em seu trabalho 9 me possibilitou entender esta metodologia que usa “cadeias
de referência” para uma amostragem não probabilística, e da sua utilização quando o estudo
é sobre “questões delicadas, de âmbito privado e, portanto, que requer o conhecimento das
pessoas pertencentes ao grupo ou reconhecidos por estas para localizar informantes para
estudo”.
Para a amostragem usa-se textos, documentos, ou “pessoas chave”, nomeados como
“sementes”, para se chegar no objeto de pesquisa propriamente dito, aqueles que trarão
informações relevantes para o estudo.
(...) solicita-se que as pessoas indicadas pelas sementes indiquem novos
contatos com as características desejadas, a partir de sua própria rede
pessoal, e assim sucessivamente e, dessa forma, o quadro de amostragem
pode crescer a cada entrevista, caso seja do interesse do pesquisador.
A autora alerta para uma limitação deste método que é o fato das indicações que chegam
através das “sementes”, trazerem a “decisão de cada indivíduo (as sementes) quanto a
quem é adequado entrevistar. (...) pode levar ao pesquisador a coletar dados que refletem
perspectivas particulares...”
Consciente destas limitações, decidi pela “Amostragem em Bola de Neve”, por achar que
ao ser indicada por alguém conhecido, traria confiança e conforto para abordar um assunto
privado talvez com pontos delicados e/ou ameaçadores, que trouxessem à tona conflitos
adormecidos já vividos ou ainda em ebulição.
Comecei então a buscar na minha rede de contato as mulheres com o perfil que desejava e
os chamados “informantes-chaves” ou “sementes”, aqueles que me possibilitariam encontrar
outras mulheres além da minha rede pessoal.
As exigências na seleção eram a de não estar participando formalmente da empresa familiar
no momento da entrevista, poderiam pertencer a qualquer geração da família que estabeleceu o
negócio e poderiam ser mulheres ou ex-mulheres de empresários que iniciaram a empresa
quase que concomitante ao casamento.
Escolhi a entrevista pessoal, individual e aberta. Esta escolha teve a intenção de trazer para
o estudo o que chamei de “mais que uma conversa, menos que uma pesquisa”.
Utilizei a palavra como criadora da realidade e não como representante da mesma, “a
linguagem é uma criação coletiva do lugar e da cultura.”10 Pedi que falassem na primeira
pessoa do singular. Deixei claro que me co-responsabilizava pelo risco que poderíamos
correr juntas no momento que contavam a história, porque recontar é ressignificar e abrir
novos caminhos de entendimento.
9 VINUTO, J. A amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa: um debate em aberto.
Temáticas, Campinas (SP) 22 (44) ago/dez 2014. Disponível em:
https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/tematicas/article/view/10977
10 CAMARGO-BORGES, C. (2018) Creativity and Imagination: Research as World Making! In: Handbook
of Arts-Based Research. Patricia Leavy (editor). Guilford Press. Part I, chapter VI, Pages 88-100.
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2.1 O convite
O convite era muito simples e já nele eu me colocava como também sujeito da pesquisa.
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Sou Martha Estima Scodro, psicóloga, terapeuta de família e escritora.
Estudo e pesquiso há muitos anos as relações familiares, e ultimamente meu foco
de trabalho é o papel da mulher nas Empresas Familiares.
Na minha vida pessoal e familiar, vivi e vivo o movimento das novas gerações – segunda e/ou terceira – que são convidadas ou convocadas a ocupar um lugar nestas
empresas.
São muitas as questões de comunicação inter-geracional, as tensões entre
inovação e tradição, a construção do papel de herdeira e herdeiro, tudo isto de
certa forma mediado pela mãe/mulher/ex-mulher.
Como as mulheres vivem, participam e acompanham estes processos nas
suas famílias? Especialmente aquelas que não estão diretamente envolvidas na
empresa.
Gostaria de convidá-la para, em um ambiente de extrema confiança e total
confidencialidade, falarmos deste lugar.
O meu agradecimento, reconhecimento e empatia pelos seus sentimentos são
genuínos.
* Este estudo é parte do meu projeto de pesquisa do International Diploma in Social
Construction and Professional Practice que estou cursando no Taos Institute, cuja
missão é congregar acadêmicos e profissionais de campo que estudam os processos
sociais para a construção de pensamento, conhecimento, valores humanos e suas
aplicações nas práticas colaborativas, relacionais e apreciativas globalmente.
Seis mulheres aceitaram o convite e com elas pude saber um pouco como transitavam por
este mundo, quais as teorias e crenças que construíram, como explicam e legitimam seus
atos e modos de viver 11.
Incluí também algumas falas e conversas que tive informalmente com pessoas ligadas ao
tema em workshops e encontros sobre sucessão, legado, empresas familiares e famílias
empresárias. Também foram instrumentos de pesquisa depoimentos de profissionais que
trabalham com empresas familiares.
Uma pequena revisão bibliográfica da literatura e seminários online promovidos pelo Taos
Institute apoiam este estudo.
2.2 Wikipedia, Hashtags, Hiperlinks e Histórias
Importante também incluir na Metodologia, a forma como eu escolhi para a apresentação
deste trabalho que surgiu quase ao final do mesmo.
Ao perceber que um dos traços deste estudo era o campo inesgotável, amplo, diverso, e
riquíssimo que se forma na sobreposição família-empresa, queria encontrar algo que
reforçasse isto.
Apresentá-lo com o layout de uma página da Wikipedia – a Enciclopédia Livre, colaborativa
e aberta, enfatiza a minha intenção de deixar aberto o texto para edições, inclusões,
modificações e acréscimos neste tema.
Os recursos de Hashtags e Hiperlink característicos da Wikipedia ganharam aqui, por assim
dizer, uma licença poética.
11 FUKS, S.L. En Primera Persona: Investigando mundos de los que somos partes. Revista Estudos
e Pesquisas em Psicologia – UERJ. Dossiê Produção de Conhecimentos e Políticas de Subjetivação.
[Dezembro, 2009]
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Além da definição de Hashtag do Dicionário Oxford, junho de 2014: “hashtag n. (nas mídias
sociais de sites e aplicativo) uma palavra ou frase após uma cerquilha (#) usada para
identificar mensagens relacionadas a um tópico específico; [também] o próprio símbolo da
cerquilha quando utilizado desta maneira”, as Hashtags têm também metafunções linguísticas,
segundo Michele Zappavigna12 que identifica três funções comunicativas simultâneas:
1-A função experiencial de classificar os posts como um tipo de experiência
particular.
2-Como função interpessoal de construir relações. Por exemplo, facilitando
metacomentários avaliativos que ressoam em um post (Estou assistindo uma
nova série. Está muito #legal)
3-Como função textual de organizar um post. Por exemplo, no nível tipográfico,
o símbolo # funciona como um caractere especial que atua como uma forma
de pontuação sinalizando que a tag é metadado.
Por estas metafunções: experiência particular, metacomentários, e metadados usei hashtags
nos capítulos Contexto Pessoal e Entrevistas quando percebi que havia palavras ou
expressões que, apesar de serem muito repetidas pelas entrevistadas e por mim mesmo,
traziam naquele contexto um significado especial; uma emoção positiva, um gosto amargo,
um orgulho, e davam o caráter tão pessoal de cada depoimento. Marquei-as visualmente
com o #.
Gostaria que o leitor, ao invés de buscar no senso comum os conteúdos marcados,
buscasse no seu próprio repertório interno o que lhe desperta aquela palavra ou expressão.
Os hiperlinks são usados aqui para as referências bibliográficas e sugestões de leitura dos
textos e artigos utilizados no estudo.
As entrevistas recontadas como narrativas, sem o traço da transcrição clássica, seguiram
a sugestão de Dawn Dole 13: “Use histórias, elas têm asas, voam de montanha em montanha
criando novos sentidos e falando diretamente às pessoas”.
O uso destes recursos e formato me ajudaram a construir o espaço que buscava para externalizar o meu percurso de dois anos deste trabalho que tem o propósito de se manter aberto
e receptivo, como uma página da Wikipedia, para toda e qualquer colaboração que possa
abrir frestas e iluminar esta questão.

12 HASHTAG. IN: Wikipedia, a enciclopédia livre. Flórida: WIKIME, Acesso: 15/11/2020
13 Executive Director, Taos Institute.

Mapa de Contextos

Mapa de
Contextos

Contexto Pessoal

Pesquisar: Contextos Familiares

Mapa de Contextos
Para desenharmos os contextos nos quais vamos transitar precisamos estabelecer algumas
definições comuns de empresa familiar e de família.
14
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Neste estudo usaremos a definição de empresa familiar de Patricia Cole:

“Definimos empresa familiar como qualquer negócio cujo controle e
posse é de uma única família e onde dois ou mais membros da família
estão ou estiveram envolvidos no negócio”.
Também me senti à vontade para criar uma definição pessoal de família:
Família é um grupo de pessoas que vivendo em conjunto, no
mesmo espaço ou não, no mesmo tempo ou não, com vínculos
de sangue ou não, se sentem pertencendo e dividindo uma história
comum de convivência.
A empresa que se formou dentro de uma família, funciona dentro, fora e ao redor dela,
incorporando, associando ou até negando os valores da família. A medida disto é sempre
particular a cada empresa familiar.
Existem empresas de tal jeito mimetizadas à identidade da família – o nome da empresa é
o sobrenome da família, ou do fundador, ou uma abreviação dos nomes, e era comum que
fosse o nome do fundador e “& filhos”, mesmo que a família fosse formada por um filho e
cinco filhas.
A família, latu-sensu, é humanista e o lugar onde os valores mais caros e constituintes do ser
humano são construídos. As relações começam simbioticamente com a mãe, alargam-se
e incorporam
o pai, alargam-se mais ainda e incluem os irmãos, os avós, bisavós, a família
15
estendida, as novas configurações com separações, segundo e terceiros casamentos,
meios-irmãos/irmãs, tecendo esta trama que chamamos de sociedade.
Saul Fuks no seu texto “Un ‘modelo’ sistémico de comprensión-acción de dinámicas sociales:
tres dimensiones de las prácticas sociales transformadoras” menciona as concepções de
Bateson de fazer descrições diferentes de uma mesma circunstância e propõe “descrever
A) Um evento ou situação,
B) Os elementos distintivos desta situação,
C) As relações que se tecem dentro desta situação,
D) O âmbito em que ocorre a situação
E) O que produz os efeitos nesta situação, (mudanças, de atitudes,
ações, forma e conteúdo da mensagem, surgimento de efeitos
desejados e não=desejados, significações e re-significações).
Segundo o autor, a ação de contextualizar, supõe pôr em contexto uma situação que
aparece ou parece isolada e separada de todos aqueles elementos que a rodeiam, que a
influenciaram, influenciam e que são influenciados por ela.
Desta forma, este trabalho tem como CONTEXTO estar vivenciando na minha família
essas duas gerações iniciando a trabalharem juntas no negócio familiar e vislumbrando uma
sucessão que, se ainda está distante, já precisa ser desenhada. Os ELEMENTOS DISTINTIVOS
desta situação seriam: criação de futuro e sucessão, modelos tradicionais X modelos
contemporâneos de gestão, a inovação trazendo rupturas e com ela a nova filantropia, os
investimentos em negócios com impacto social positivo, etc.

14 COLE, P.M. Understanding Family Business Relationships: Preserving the Family in the Business.
Nova Southeastern University. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families.
Vol. 8 N° 4, October, 2000.
15 FUKS, S.L. Practica Social. Un “modelo” sistémico de comprensión-acción de dinâmicas sociales:
três dimensiones de las prácticas sociales transformadoras. (Texto Inédito – Comunicação do Autor).
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conflitos são revividos, alianças, triangulações, conflitos de lealdade, tudo
entra em ebulição
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à medida que os filhos crescem e se vislumbra a possibilidade ou não, da escolha em trabalhar no negócio da família.
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O ÂMBITO onde se produzem estes acontecimentos é a empresa e a família, porém, a
família é o epicentro dos acontecimentos. Apesar da empresa ser algo distinto da família,
ter suas próprias regras e governanças, é na família que se abre esta problemática única.
Os dois ambientes têm suas fronteiras afrouxadas. As “linhas de areia” são muitas vezes ultrapassadas e difíceis de serem redesenhadas.
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Espero, ao final do trabalho, formular alguns mapas possíveis para este contexto família/
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#empresafamiliar
#chifemotionalofficer
#mulhercuidadora
#conflitosdelealdade
#herdeiraeherdeiro
#herança
#belezaXinteligência
#bensquenãocontam
#palpiteira
#eminênciaparda
#protetoradosvalores
#sucessão
#filhosefilhas
#patrimônio
#GovernânciaFamiliar

Os EFEITOS que produzem esta situação no jogo relacional entre mãe, pai, filhos e filhas,
especialmente o papel da mãe, é o objeto deste estudo.
Quando fui organizando os marcadores de contexto “aquilo que é único e diferencia uma
situação da outra”16 ainda antes de começar as entrevistas, num primeiro esboço de
trabalho, fui percebendo a quantidade de nuances que cada um deles estaria sujeito.
Cada marcador certamente funciona diferente para cada família e para cada empresa,
comportamentos e regras podem ser extremamente aceitáveis e desejáveis em uma família/
empresa e em outras podem ser altamente reprováveis e indesejados.

16 FUKS, S.L. Practica Social. Un “modelo” sistémico de comprensión-acción de dinâmicas sociales:
três dimensiones de las prácticas sociales transformadoras. (Texto Inédito – Comunicação do Autor).
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Sendo parte deste estudo, e tentando através dele buscar respostas ou novos caminhos
para meus desafios pessoais vou abrir aqui um espaço para contextualizar as minhas vivências
com #empresasfamiliares, suas diferenças e semelhanças da forma que as experienciei e
experencio.
Minha família de origem tinha uma #empresafamiliar e pelo casamento ingressei em uma
família que também tinha uma #empresafamiliar.
Meu avô paterno, de origem portuguesa, tinha um pequeno comércio onde meu pai, um dos
#filhos mais velhos, trabalhou por mais de 30 anos. Porém, nem eu nem meu irmão fomos
educados para dar #continuidadeaonegócio. Meus pais tinham outros planos para nós, e
nós cumprimos os planos sonhados, eu sou psicóloga e meu irmão, médico.
Na família, de origem italiana, que passei a fazer parte depois que me casei, os #filhos
homens foram educados para trabalhar desde cedo na empresa fundada pelo pai e pelo
tio do meu marido. Para as mulheres havia outros planos, seriam esposas, ou teriam outras
profissões fora da administração do negócio.
Ambas as empresas tinham o traço da ideia #patriarcal de homens no negócio e mulheres
fora, se bem que a do meu avô com menos rigidez, e com #regrasdesucessão muito
diferentes estabelecidas por conta do tamanho e abrangência dos negócios.
Na primeira, era quase orgânica, sem formalidades, os #filhos entravam e saíam do
trabalho de acordo com seus momentos e necessidades pessoais. Na segunda, havia
regras claras de sucessão, baseadas na meritocracia, mas atravessada por questões de
hierarquia dos #maisvelhossobreosmaisjovens, havia lugares reservados para crescer com
incentivo e “dar certo”, mas havia os que precisavam lutar para achar um lugar dentro da
empresa, #tersuavozouvida, apesar de paradoxalmente não haver possibilidade de ficarem
fora.
Não tão rapidamente, fui percebendo que havia muitas definições e sutilezas quando se
fala em #empresafamiliar, e que há tantas definições quanto empresas registradas na Junta
Comercial.
Na minha #famíliadeorigem, onde se reproduzia a maneira de viver do meu avô, morava-se
em cima, ou ao lado do pequeno negócio, tudo era vivido sem fronteiras, e com uma
particularidade: meu pai, um dos #filhos mais velhos foi durante muitos anos o que
trabalhou e conduziu o negócio com meu avô, era o assim considerado #sucessor. Esta falta
de fronteiras muitas vezes criou muitos conflitos, pois as #regrasfamiliares de acolhimento
e de cuidado com os filhos – que eram muitos – transferia para o negócio a primeira regra
familiar: #acasadeportasabertas era a #aempresadeportasabertas.
A proximidade física, emocional e profissional de todos os #núcleosfamiliares era muito
grande, quase uma indiferenciação. Era como se a família estivesse acima da empresa,
com todos os riscos que isto comportava.
Na família que passei a integrar era o contrário, a empresa estava acima da família e
suscetível a outros riscos.
Havia diferentes relacionamentos com a empresa de acordo com os #núcleosfamiliares,
alguns eram muito próximos e outros mais distantes, o nosso caso. A empresa era longe
fisicamente de onde morávamos, o que criava uma certa cerimônia no relacionamento.
Tínhamos que nos programar para ir até lá, participávamos de eventos familiares/corporativos,
mas sempre a uma certa distância. Isto nos protegia, mas de certa forma nos alienava do
dia-a-dia.
A cada vez que penso e olho este momento da minha vida, vou ganhando um recuo
reflexivo que me permite de tempos em tempos criar novas maneiras de narrar esta história
incluindo e excluindo, neste grande contexto relacional, as muitas forças constituintes deste
campo: #regrasexplícitas e #regrasimplícitas, regras que nem sabíamos que existiam, mas
com poder de nortear relações, e principalmente, atuarem como agentes de construção da
subjetividade de cada um dos envolvidos no negócio.
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Para lidar e vivenciar essas regras, transitar nelas e por elas, e levá-las para a sua própria
família, é exigido um esforço emocional muito grande, especialmente daqueles que transitam
nos dois ambientes.
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Outro ponto importante que percebi é que os ciclos de vida das famílias e da empresa, nem
sempre, ou diria quase nunca, estão alinhados. A empresa pode estar vivendo um momento
de #grandeexpansão, e a família, ou um dos núcleos estar vivendo uma perda, uma
separação, uma doença, um momento de #granderetraimento. O inverso também é verdadeiro,
um momento de grande alegria na família, como um nascimento, casamento, formatura
pode vir acompanhado de um revés nos negócios.
Estas diferentes #vivênciasderelacionamento com a empresa causam conflitos, reverberam
de forma diferente em cada pessoa, muitas vezes pouco claras numa escolha difícil entre
#asaúdedonegócio ou #asaúdedafamília – nem sempre se tem um “e” nesta escolha - como
consequência alguns sentimentos são minimizados, negligenciados, abafados.
O nosso #núcleofamiliar fluía sem grandes solavancos e, segundo Winnicott, psicanalista
inglês, uma vida feliz é aquela que se vive de maneira interessante, com ou sem sintomas,
com ou sem angústias, mantendo a curiosidade e a saúde psíquica.
Estas histórias de diferenças e semelhanças tiveram muitos desdobramentos, principalmente
no que diz respeito #avendadonegócio, o grande alavancador deste trabalho.
Meu pai vendeu a parte dele no negócio, nos mudamos de cidade e ele foi trabalhar em
outro ramo. A empresa continuou, quase do mesmo tamanho com os outros irmãos e os
netos, e hoje é o comércio mais antigo, 106 anos, da cidade. Como já mencionei acima,
numa família onde as #regrasdafamília quase se sobrepunham às #regrasdaempresa, este
comércio é vivido no imaginário por todos mais como uma continuidade da família do que
um negócio em si.
Na família que agora constituí, a empresa cresceu muito e segundo a lógica das
#empresasbemsucedidas foi vendida, inteira, toda a família saiu. Como negócio foi
espetacular, uma prova de que o trabalho duro, resiliente, focado, que impôs muitos
sacrifícios pessoais aos envolvidos diretos e às suas famílias valeu cada momento desta
trajetória.
Outros desafios começam a se apresentar, e o primeiro deles foi: “O que vamos fazer
agora?” Todos, de uma hora para outra, ganharam a liberdade de poder abraçar desejos
pessoais, iniciar voos solos em projetos talvez acalentados, mas nunca executados, e ao
mesmo tempo renunciavam a todo um mundo criado, vivido, com regras conhecidas, que
conferia uma certa segurança de vida. Um mundo que eles constituíram, mas recursivamente
foi constituído por eles.
Talvez o maior de todos os desafios, no meu entender, foi cruzar uma linha importante: a da
família que possui uma empresa nos moldes do #capitalismotradicional e societário, passar
para as regras do #capitalismofinanceiro. Sem entrar nas definições clássicas de um e de
outro, que para este momento não são necessárias, o que se impôs foi a criação de um
novo #mindset: os prédios, máquinas, insumos, matérias-primas, embalagens, estoques,
departamentos, regras, controle de qualidade, hierarquias, etc., tudo isto de repente se
transformou em #ativofinanceiro, chamado oficialmente de episódio de liquidez.
E tudo se transformou.
Novas regras precisavam se estabelecer, a autonomia, a representação, a voz frente a esta
nova realidade teria que ser construída por cada #núcleofamiliar.
Naquele momento, o nosso #núcleofamiliar era constituído por meu marido, formado na
tradição patriarcal descrita acima, eu, psicóloga também formada na mesma tradição e dois
#filhos jovens adultos – #millenials educados em universidades internacionais. E o nosso
ciclo de vida estava em um momento de expansão, meu marido no auge de um negócio
bem sucedido, eu um pouco fragilizada por acontecimentos pessoais, mas com planos de
me reinventar, meus filhos acabando a universidade.
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Colocando novamente em perspectiva as minhas duas vivências no encerramento dos
negócios, eu e meu irmão, no papel de #filhos, já tínhamos sido encaminhados para não fazer
parte daquela empresa, porém, meus #filhos por conta da idade no momento da venda,
ficaram com a sensação de terem perdido uma parte importante da identidade familiar/
empresarial e vivenciaram um contexto ambivalente de trabalharem, ou não no negócio
antigo, sem saber ainda o que seria o novo negócio.
Foi um momento comparável à queda do Muro de Berlim, à Tomada da Bastilha, à abertura
da Cidade Proibida em Pequim, e tantas outras metáforas que podemos fazer sobre estruturas
sólidas que de repente “caem”: aqui precisávamos reorganizar a vida com uma certa velocidade
para não correr o risco de nos desmancharmos também.
Desde então venho vivendo muitos processos e questionamentos. Todos confluindo ora
em harmonia, ora em extremo conflito, fruto dos inúmeros papéis e relações dos quais eu
sou sujeito e objeto: mulher, mãe, psicóloga, cuidadora das relações emocionais da família,
mesmo depois de tantos anos de casada, na família do meu marido ainda sinto-me
um pouco estrangeira, buscando respostas e formulando questões, neste grande jogo
relacional.
De todos estes processos, jogos e questionamentos, minha posição no momento – a que
despertou esta inquietação – e que neste trabalho estou tentando elaborar é o meu papel
como mãe e mulher nesta relação #família e #empresa, nesta busca de entendimento para
esta posição.
Onde antes havia uma regra a ser seguida, um espaço físico a ser habitado, um plano de
carreira, hoje há muitas perguntas: - Onde será este espaço físico, qual será a regra de
entrada, quem entra e quem não entra, quem tem voz e está dentro e quem tem voz e está
fora, como serão negociadas estas novas posições?, e tantas, tantas outras...
E pela primeira vez me vi não só no meio deste turbilhão de questionamentos, sem ter
nenhum referencial anterior para me dar respaldo: “- Como esta empresa longínqua e com
a qual tínhamos muita cerimônia entrou dentro da nossa casa e lá se estabeleceu como
uma visitante desejada, aguardada e temida?” E nem era a empresa que conhecíamos, esta
tinha sido vendida.
Teríamos que lidar com esta desconhecida, que se parecia com a antiga, mas logo dava um
jeito de nos mostrar muito mais suas diferenças do que suas semelhanças.
#Família e #Empresa que difícil harmonia a ser vivida.

Mulheres e suas
Histórias

Mulheres e
suas Histórias

Pesquisar: Contextos Familiares

Nuvem de Palavras

Mulheres e suas Histórias
Quem são as mulheres que entrevistei?

Para saber mais:
Taos Institute
www.taosinstitute.net/
Cambridge Family
Enterprise Group
www.cfeg.com.br/
De Família
defamilia.com.br/
The Impact
www.theimpact.org/
Mais citados:
#empresafamiliar
#chifemotionalofficer
#mulhercuidadora
#conflitosdelealdade
#herdeiraeherdeiro
#herança
#belezaXinteligência
#bensquenãocontam
#palpiteira
#eminênciaparda
#protetoradosvalores
#sucessão
#filhosefilhas
#patrimônio
#GovernânciaFamiliar

Mulheres cujas famílias possuem empresas familiares e que no momento desta entrevista
não tinham posições executivas na empresa. Este era o perfil que mais se aproximava da
minha vivência e das minhas inquietações.
As mulheres são herdeiras diretas (pai ou mãe) ou por casamento, com uma característica
em comum, todas tem filhos na idade de assumir posições nas empresas, ou até já assumindo
estes cargos.
Entrevistei seis mulheres de backgrounds, com trajetórias, idades, e concepções de mundo
e trabalho muito diferentes e originais.
Idade
Mulheres

30 - 40 anos

40 - 50 anos

1

1

50 - 60 anos 60 - 70 anos
1

2

70 +
1

Procurei ter uma escuta mais atenta ao seu papel RELACIONAL no jogo família/empresa, do
que ao DESCRITIVO da sua posição. As interações relacionais são dinâmicas e sensíveis
aos momentos do ciclo de vida.
Percebi também nas inúmeras vezes que ouvi e reli as entrevistas, e na maneira que as
transcrevi, que eu era a terceira pessoa da história que elas contavam sobre o que viveram,
ou o que vivem, e que provoquei um distanciamento das vivências - mesmo quando a
emoção aflorava, e, portanto, um recuo reflexivo sobre a sua própria experiência. Ao narrar,
vivemos a história de uma outra forma.
De alguma maneira todas funcionam como uma CAIXA DE RESSONÂNCIA das
comunicações intrafamiliares, extrafamiliares, empresa-família, família-empresa,
especialmente entre pais e filhos.
Acrescentei às entrevistas um depoimento enviado por Ignácio Binimelis, CEO do Family
Office, Lobo de Gubbio.
Tentei dar às entrevistas uma forma onde o leitor pudesse ser levado a ouvi-las em três
níveis diferentes de narração: um primeiro nível, a fala da entrevistada com suas próprias
palavras, o segundo, a minha intervenção no momento da entrevista com perguntas, espantos,
concordâncias, e, o terceiro, as minhas observações já a posteriori e a articulação entre
elas, apontando semelhanças e diferenças.
Reafirmando assim a sugestão de Dawn Dole17: “Use histórias, elas têm asas, voam de
montanha em montanha criando novos sentidos e falando diretamente às pessoas”.
Ao final de cada entrevista coloquei as palavras marcadas pelas #, que funcionam quase
como um resumo dos temas abordados por cada mulher.

17 Executive Director, Taos Institute.
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Em uma tarde quente de setembro, no meu café preferido, busquei uma mesa para conversar
sem ser incomodada com a minha primeira entrevistada, vou chamá-la de Ana.
Já tínhamos conversado pelo telefone após a indicação de uma amiga em comum. Trocamos
mensagens para uma breve explicação sobre o trabalho que estava desenvolvendo, e
imediatamente ela ligou para se certificar de que estaria dentro do perfil que eu buscava, e
o telefonema foi tão importante que considero o início da entrevista.
Ana e eu já nos conhecíamos, nossos filhos frequentaram a mesma escola, mas não tínhamos
intimidade alguma, não sabíamos quase nada uma da outra.
Ana tem 60 anos, a mais velha de três irmãos, separada, com dois filhos de 25 e 26 anos.
Chega apressada, um pouco atrasada, muito sorridente, uma mulher bonita.
Pedimos um café, e abro meu caderno de notas.
Comento que estou muito feliz em ter aceitado o meu convite, da coincidência da amiga em
comum e agradeço a confiança em contar parte da sua história.
Conta que seu pai fundou a empresa e ganhou muito dinheiro. “A família do meu pai era
educadíssima, generosa e ao mesmo tempo espartana na forma de viver. Meu avô não tinha
dinheiro, mas tinha tradição e educação”. Dois valores que ao longo da conversa vão se
mostrando muito caros a ela.
Descreve-se como a #típicameninarica de uma grande cidade, e nesta descrição inclui
estudar em bons colégios, ser ótima aluna, “...quase ser reprovada por faltas por levar uma
vida sem muito controle dos pais”.
Ela e os irmãos foram criados por uma governanta, o que era muito comum nos anos de
1970 nas famílias de posição social elevada que almejavam uma educação europeia para
os filhos. No caso de Ana foi também pela separação dos pais. “... minha mãe, uma mulher
lindíssima, deixa tudo para trás e se muda para o exterior”.
Não sei se foi seguindo um grande amor, se foi investir em uma carreira pessoal, mas
veremos mais tarde que este acontecimento foi muito desestabilizador para ela.
Ana vai contando dos seus anos de adolescência, muitas mudanças de colégio até a ida
para uma escola na Suíça, “...uma maneira comum de #resoluçãodeproblemas quando
filhos dão trabalho e os pais não estão conseguindo lidar com a situação”.
Gostava de biologia, queria ser cientista, o ambiente da escola na Suíça propiciava isto, mas
na volta para casa sente-se completamente perdida.
Fala muito deste ambiente familiar “de muita diversão e pouco foco”. Comento que eu
entendo perfeitamente ao que ela está se referindo e conto um pouco da minha mudança de
uma cidade do interior para esta cidade grande nestes mesmos anos de 1970 e como este
ambiente foi perturbador para mim. Rindo muito chegamos à conclusão que estudamos no
mesmo colégio, por uns seis meses, e nos queixamos da falta de limites dele. Como bem
ela descreve, era um colégio para quem tinha dinheiro e não queria estudar, no meu caso,
foi o que me acolheu na mudança no meio do ano letivo. Não éramos da mesma turma de
amigos, naquela época nossos mundos eram muito distantes, e ela me diz “...que bom que
estamos agora aqui, demos muitas e importantes voltas nas nossas vidas”.
Ao chegar da Suíça se depara com #outropai, percebe rapidamente que o pai se tornou
alcoólatra.
A #dinâmicafamiliar estabelecida com a separação dos pais e a ausência da mãe coloca-a
no lugar da #responsabilidadecomafamília, mas é despreparada, pois, não é de fato a mãe
e a forma com que foi criada na infância e na adolescência “...como #filhinhadepapai,
#herdeira e mulher que iria #fazerumbomcasamento, não contribuiu para isto”.

Mulheres e
suas Histórias

Nuvem de Palavras

Pesquisar: Contextos Familiares

Mulheres e suas Histórias

Para saber mais:
Taos Institute
www.taosinstitute.net/
Cambridge Family
Enterprise Group
www.cfeg.com.br/
De Família
defamilia.com.br/
The Impact
www.theimpact.org/
Mais citados:
#empresafamiliar
#chifemotionalofficer
#mulhercuidadora
#conflitosdelealdade
#herdeiraeherdeiro
#herança
#belezaXinteligência
#bensquenãocontam
#palpiteira
#eminênciaparda
#protetoradosvalores
#sucessão
#filhosefilhas
#patrimônio
#GovernânciaFamiliar

Pergunto pelo relacionamento dela com os irmãos. “Minha irmã mais nova nunca teve
nenhum #interessenosnegócios e tem conflitos comigo, por achar que eu ocupo o lugar da
minha mãe com ela. Meu irmão, engenheiro de formação, sempre foi tratado e considerado
#oherdeiro da empresa e do lugar do meu pai”.
Penso neste modelo de família tradicional, um #contextofamiliar onde a beleza da mulher,
no caso a mãe, pode ser perturbadora, se há riqueza envolvida, aí os limites se alargam
muito e o #microcosmo familiar repete e reforça o #macrocosmo social dos estereótipos que
aprisionam. Para mudar é preciso um esforço hercúleo, mas Ana nesta época não sabia a
força que tinha e que iria desenvolver.
Precisava fazer uma faculdade e escolhe Administração de Empresas “um curso genérico
para quem não sabe o que quer, mas que achei que podia me abrir algumas possibilidades.
Desisti de ser cientista, mas tenho este espírito de procurar, de ser curiosa, de tentar
entender como as coisas chegam aonde estão e quais as possibilidades de evoluir”.
Com brilho no olhar que não sei definir se é orgulho ou choro, me diz: “Resolvi abrir a
porta da empresa e olhar #ocaixa, tenho muito jeito com números, acho que é o meu espírito
cientista de observar e fazer deduções. Concluí que tudo estava um caos e podia piorar”.
Emocionada diz que “me senti impelida a salvar meu pai, porque na adolescência e no
divórcio deles me senti salva por ele e pelo seu olhar cuidador que me livrou do pior em
alguns momentos cruciais”.
Daí para a frente não saiu mais da empresa “Retribui o que meu pai fez por mim, salvando-o e
salvando a empresa por duas vezes. Apesar do problema com o alcoolismo,
#admiromuitomeupai, mas tenho muitas críticas com relação à #educaçãomachista que
recebi”.
Ela atribui a esta falta de limites familiar muitas coisas ruins que aconteceram à família na
sua adolescência “meu pai mergulhado no alcoolismo, minha mãe, linda e fútil morando no
exterior, eu e meus irmãos soltos e com dinheiro” e também, à empresa e, especialmente
às tensões na partilha dos bens entre os irmãos “partilhas das quais não se sai mais rico.”
Falamos sobre o conceito grego de #húbris. O castigo imposto pelos deuses aos homens
que ousaram a chegar perto demais deles, de ter desejado demais, de “ter tido muito
dinheiro, #tertudo, da #faltademedidadascoisas”.
Outro assunto muito importante e mobilizador é o papel do #herdeiro construído e enraizado
em crenças antigas “...eu era muito alienada na adolescência. A forma de viver que eu levava
quando não era dona da minha vida, hoje não vejo com bons olhos”.
Sua opinião é firme: “Todos que se criam com o peso deste nome estão fadados ao fracasso,
são uns coitados”. Eu gosto de pensar: “Great gifts, great responsabilities”.
Entramos em outra área muita sensível a ela, a beleza.
Fala do conflito com a mãe colocado como algo irreconciliável “a beleza X a intelectualidade”.
Ana associa a beleza à futilidade, como se uma mulher bonita não pudesse ser competente,
dirigir uma empresa, ter sucesso, mas foi tudo o que ela fez e é. Conceitos que estão na
linha do “ou” e não do “e”, modos de viver antagônicos.
Coloca o que considera a questão da sua vida: “O que me fez ser bem-sucedida, se era
a #típicafilhinhadepapai, #aherdeira bonita que foi criada para fazer um #bomcasamento
e só. Não fui formada para comandar os negócios”. E tem a resposta: “Resolvi com muita
psicanálise”!
Diz sempre ter enfrentado problemas de baixa autoestima, e aí faz um trocadilho com a sua
altura, ela não é uma mulher alta e talvez se sinta desvalorizada por isto. Será que sente, ou
eu que acho?
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“Fui sagaz e audaciosa, tomei decisões certas em situações financeiras muito difíceis, meu
pai e meus irmãos reconhecem isto”. Porém, fico com a sensação de que ela achou pouco
este reconhecimento, ou que o processo foi tão penoso que precisava de algo mais para se
sentir legitimada. Talvez da mãe, ou do marido com quem estava casada na época? Mas
isto sou eu pensando.
Enfrentava com humor este mundo onde se sentia insegura apesar de fazer um trabalho
maravilhoso e de sucesso “...desafiava este #mundomasculino e #machista indo às reuniões
formais vestida de hippie”, me conta às gargalhadas.
Na empresa, agora comandada por ela, começa um processo de saneamento de dívidas,
reestruturação e crescimento.
Lembrei-a de um encontro há muitos anos, numa festa da escola dos nossos filhos. Quase
não conversamos, mas lembro dela se despedindo mais cedo com o seguinte comentário:
“Estou indo para uma reunião em que vou entregar a divisão de partilha da nossa família.
Um processo que está sendo negociado por mim há mais de dois anos, finalmente hoje
entrego tudo”. Conto que fiquei muito impressionada com a sua postura, suas decisões, e
imaginei a grandeza do assunto.
Talvez naquela época eu só tivesse a sua versão #linda e #fútil, e naquele momento me
surpreendi com a possibilidade de ela estar envolvida com algo tão importante. Julgamentos
que fazemos quando não conhecemos as pessoas, conclusões precipitadas, sem imaginar
a história de dores e de alegrias.
Ela se surpreende com meu comentário e se orgulha de ter deixado esta forte impressão em
mim, “foi um marco na minha vida”.
Para mim também. Saber que tinham mulheres se responsabilizando por partilhas, envolvidas
em processos complicadíssimos e, com a mesma idade que eu, me fez pensar em como
podia estar tão longe destas decisões? Quando uma mulher faz algo grande, todas se
beneficiam. Obrigada, Ana, por aquele momento.
Conta com detalhes o processo, mas aqui só vou dizer que viveu uma tensão enorme com
os irmãos e cunhados, “...fiquei com a fama de ter roubado, isto mesmo, roubado a melhor
parte”. Aponta para a dificuldade de lidar com os cunhados: “Quando todos casaram tudo
se complicou”, mas apesar dos problemas acha que entre os irmãos há entendimento.
O irmão que era #oherdeiro, “totalmente enquadrado e quadrado nos pensamentos, na
#divisãodonegócio, ficou revoltado quando se deu conta que teria que #dividiraherança
conosco. A empresa era dele”. Falamos sobre o #ownership psicológico, o sentimento de
ter algo a mais do que as regras dizem que é seu.
Atualmente não tem mais ações na empresa, o irmão continua lá. Porém, antes de vender a sua
parte, precisou de um tempo para entender se os filhos gostariam ou teriam vocação para
trabalhar no negócio. Mas rapidamente percebeu que não, e por conta da sua #históriapessoal,
acha que os filhos não podem ficar atrelados ao #papeldeherdeiro.
Hoje é uma investidora deste patrimônio, migrou do #capitalismotradicional para o
#capitalismofinanceiro e tem um excelente padrão de vida.
A visão dela a posteriori da #históriapessoal é que enquanto estava no negócio, teve
consciência, sem saber que estava tendo, de não embarcar no que chamou de #RatRace,
a corrida desenfreada com antolhos por dinheiro.
Na sua gestão evitou repetir o que considerou errado na gestão do pai. Diz com certa ironia
que nunca tiveram “a pompa do chamado Family business, há alguns anos não se chamava
assim”.
Para Ana, ter dado certo na empresa é visto como resultado de um grande sofrimento, e
aponta um enorme ressentimento em relação às mulheres. Sente que muitas vezes por ser
mulher, #linda, #bem-sucedida, #rica e #herdeira, “as pessoas (amigas) não perdoam. A
perversidade vem na inveja, na pura maldade”. E arremata: “Ter dado certo foi #avingança
contra a minha mãe e todo este #sistemafamiliar e #machista”.
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Conta também que durante um tempo afastou-se do seu trabalho para acompanhar o marido,
pelo trabalho dele, e foi morar fora do Brasil. Quando voltou foi a segunda vez que salvou
a empresa. E tempos depois se separou. Neste ponto entramos numa discussão sobre
seu papel na #empresafamiliar, #separações, #bensquecontam e #bensquenãocontam. A
mulher que interrompe a sua carreira para seguir o marido e depois se separa, a grande
mágoa que perpassa a relação, como isto afeta a #identidadeprofissional das mulheres no
sentido de voltar e ter que recomeçar. Novamente o #microcosmo repete o #macrocosmo,
as relações patriarcais são reforçadas em todos os níveis da vida e se repetem quase
compulsivamente sem dar tempo de refletir, de recuar e de abrir espaços de mais igualdade.
Falamos dos homens que a rodearam. Homens salvadores e frágeis são uma constante
na sua vida. De professores que a salvaram e a derrubaram, do pai, da separação onde o
ex-marido também ocupou estes dois lugares, e dos filhos, um muito bem resolvido
profissionalmente e o outro ainda descobrindo com dificuldade que caminhos seguir.
“Nas divisões de bens de um casal nada do que não é dinheiro conta, e isto é perverso,”
diz Ana. E como veremos na entrevista de Beatriz ela não está sozinha neste pensamento.
Hoje ela sabe lidar com estes sentimentos de solidão e desamparo, pois, aprendeu “que o
tempo é a via de saída, que os vendavais da vida desnudam os véus.” Usa a metáfora de um
túnel escuro, “essa escuridão é a mediocridade das vidas que não são vividas de fato, que
são repetições de outras, de lealdades impossíveis de carregar, não quero compromisso
com isto”.
Pedimos outro café, falamos mais um pouco sobre assuntos amenos, sobre o meu trabalho,
rimos de várias coisas, e Ana vai embora.
De costas vejo-a se distanciar.
Uma mulher que caminha confiante, que lutou muitas batalhas, agora sei de algumas, para
quem a vida trouxe, de uma só vez, o que muitos acham que é solução dos problemas:
#dinheiro, #beleza e #inteligência. Mas Ana teve que transformar cada coisa dessas em sua,
do jeito que lhe foram presenteadas, não lhe serviu.
#históriapessoal

#microcosmo

#separações

#bomcasamento

#dinheiro

#dividiraherança

#linda

#inteligência

#bensquenãocontam

#faltademedidadascoisas

#papeldeherdeiro

#macrocosmo

#tertudo

#mundomasculino

#beleza

#oherdeiro

#fútil

#identidadeprofissional

#capitalismotradicional

#húbris

#RatRace

#machista

#bem-sucedida

#ownership

#avingança

#capitalismofinanceiro

#empresafamiliar

#linda
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Mulheres e
suas Histórias

Nuvem de Palavras

Pesquisar: Contextos Familiares

Mulheres e suas Histórias
Beatriz e o Ownership Emocional

Para saber mais:
Taos Institute
www.taosinstitute.net/
Cambridge Family
Enterprise Group
www.cfeg.com.br/
De Família
defamilia.com.br/
The Impact
www.theimpact.org/
Mais citados:
#empresafamiliar
#chifemotionalofficer
#mulhercuidadora
#conflitosdelealdade
#herdeiraeherdeiro
#herança
#belezaXinteligência
#bensquenãocontam
#palpiteira
#eminênciaparda
#protetoradosvalores
#sucessão
#filhosefilhas
#patrimônio
#GovernânciaFamiliar

Numa tarde chuvosa em um restaurante tranquilo da cidade, busquei uma mesa num canto
para poder conversar sem ser incomodada.
Cheguei à Beatriz por indicação de uma amiga em comum. Trocamos mensagens sobre o
trabalho que estava desenvolvendo e o meu interesse no assunto.
Chegou atrasada, desculpando-se e muito decidida diz que está morrendo de fome, ao seu
comando em 15 minutos tem um prato na sua frente.
Beatriz tem 50 anos, separada, casada atualmente e com dois filhos na faixa dos 20 anos.
Foi ela quem me encorajou a gravar a entrevista. Com as outras mulheres eu mesma disse
que não iria gravar, não sei, me pareceu que assim criaria um ambiente de maior confiança.
Beatriz se mostrou tão à vontade com este fato “- Não é o seu trabalho? Grava sim, vamos
fazer um teste”.
Dizendo seu nome completo, começa a falar. Transbordou a sua história sem intervalos.
Foi uma das poucas entrevistadas que declarou o nome do marido, o nome da empresa,
citou nomes de pessoas muito conhecidas que de alguma maneira passaram pelo negócio
e pela sua vida, sem nenhuma intimidação, me pareceu que considera a sua história “um
livro aberto”, onde não deve nada a ninguém e não tem medo, nem vergonha de falar.
Se estivéssemos gravando uma cena de cinema, diria que o diretor pediu “um plano fechado
– um close-up”, por duas horas ou mais só vi seu rosto, expressões e choro, ela estava inteira
ali. Aproximava-se quando se emocionava, afastava-se quando precisava tomar fôlego, mas
não deixava em nenhum momento de me olhar nos olhos.
Beatriz, formada na área de saúde, com Mestrado recém concluído, conheceu o marido que
não tinha formação universitária.
“Ele não tinha nada, absolutamente nada, trabalhava com vendas e acreditava no projeto
que tinha em mente. Nos apaixonamos, em menos de seis meses estávamos casados, voltei
da lua de mel grávida”.
Com uma gravidez complicada, abandonou seus #projetospessoais e acompanhava como
podia os do marido; a primeira vez que saiu depois do parto foi para ir ao escritório ajudar
na criação de material de divulgação para a empresa recém criada.
Nunca trabalhou no negócio, mas foi na casa deles que todas as etapas da empresa foram
criadas: escolheram o nome, ela deu as ideias de como iniciar as vendas, o número de
vendedores, o preço do produto etc.
Ao me contar estes detalhes logo me vem o conceito de #ownership emocional a sensação
subjetiva e psicológica de ter algo, mesmo que não de fato, mas de direito, ser dono de
algo, de possuir bens, de pertencer a um grupo, a um projeto.
Beatriz desde o início viveu o #ownership psicológico e emocional da #participaçãonaempresa.
Para ela a família e o negócio eram uma coisa só.
Há cinco anos “não está mais no filme”, separou-se. Que dor nos seus olhos e nos seus
gestos. Conta que na festa de 20 anos da empresa, não pode participar, a atual mulher não
a quer por perto e não reconhece seu papel na #criaçãodaempresa.
Ela nunca teve quotas, não tinha seu nome no contrato, era tudo muito simples, muito
caseiro, mas o negócio tomou um vulto enorme e cresceu vertiginosamente pela capacidade
do ex-marido, tornando-se uma empresa de muito, muito, sucesso a partir de um modelo de
negócio que não existia, foi criado por ele.
Conta que neste processo de #crescimentoaceleradíssimo passaram por momentos de
muitos #conflitosdelealdade com colaboradores antigos e fiéis que foram sendo deixados
para trás em nome do negócio, “todos os dias era matar ou morrer”.
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Beatriz desempenhava o papel de uma companheira muito presente, muito intuitiva em
relação ao ex-marido, apesar dele se referir à “solidão da caneta,” mas “...ele não viu que
nunca esteve sozinho, 100% do tempo eu estava lá”.
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Eu comento sobre esta solidão dos homens, cito uma passagem da Lia Luft no livro que
escrevi em coautoria com Ana Cristina Leonardos “Festina Lente – apressa-te lentamente”,
onde ela diz que a solidão dos homens é mais árida do que a das mulheres. Ao que
prontamente Beatriz rebate: “Eu não li seu livro, mas mulher encontra mulher e chora, quando
homem encontra homem ele pode estar ferrado – eu não estou legal, cara, mas isto vai passar...
e aí, o que você está fazendo? - Porque homem encontra homem para contar vantagem
e mulher encontra mulher para dividir problema. Então o homem tem esta dificuldade em
sentir...”
Beatriz conta como eram de forma geral os negócios, como cresciam, como seduziam,
como inflavam os egos, mas que ela o olhava e tinha uma sensação de “escassez gigantesca,
porque ele não troca, ele não tinha e não tem uma sombra de um pé de qualquer coisa para
se refrescar, que é o que nos segura”.
Lembro agora a entrevista de Ana, quando ela se refere ao #RatRace, aquela corrida
desenfreada e vazia por dinheiro e poder. Aqui a corrida era em um nível impensável para,
digamos, pessoas comuns.
Ela volta ao ponto do #ownership emocional: “Eu não tinha um cargo lá dentro, mas: VOU
TROCAR O PRESIDENTE, VOU TROCAR O CONSELHO, A TURMA DE VENDAS NÃO ESTÁ
BEM..., ERA TUDO DENTRO DO MEU MÊS”, escrevo em maiúsculas para evidenciar o tom
emocionado e arrebatado que ela fala. O “meu mês”, representava o total de coisas que
ela precisava lidar em casa, era o assunto do final de semana, eram os amigos com quem
conviviam, eram as crises que ela administrava.
Me pergunto: - Qual o poder de fato para ser ouvida que ela tinha como companheira de
um homem tão poderoso, a quem o tino para os negócios abriu tantas portas e fez tanto
sucesso em poucos anos? Será que um homem assim escuta algo além deste mundo criado
por ele mesmo? Ou é seu próprio juiz, conselheiro, mentor...
“A hora que ele achava que era o “senhor todo poderoso”, por trás eu já tinha percebido a
situação, tinha deixado ele falar o que achava, o que o outro achou, ele contava a história
três vezes, sentava, escrevia, botava para fora no computador, mas não enviava porque eu
chamava: - Pera aí, os filhos estão chamando... E aí ele respirava, dava distância, reescrevia,
mandava outro texto”. Ela conseguia mesmo ser esta voz para ele?
Beatriz toca num ponto crucial de muitas mulheres que se sentem desvalorizadas neste
papel. Papel que chamo de #CEO, #ChiefEmotionalOfficer, aquela que comanda, dirige, e
se responsabiliza pelas emoções familiares e pelo trânsito #famíliaempresa.
“Para isto não existe #VALOR, isto não está em livro nenhum, não está mensurado por
ninguém em lugar algum”.
Concordo com ela e acrescento: “Você é a terceira pessoa que entrevisto e que me fala
isso”. Este papel tão desvalorizado, tão pouco entendido pelos homens, e poderia dizer por
toda uma sociedade, que ainda pensa que isto é #nãofazermaisqueaobrigação.
Todas as estratégias e viabilizações de uma vida familiar que quanto mais alto se sobe na
#pirâmidesocial, mais elaboradas e complicadas se tornam, passam pela #mãodamulher;
as viagens de lazer atropeladas pelos negócios urgentíssimos, as férias canceladas e
remarcadas mil vezes, os aviões particulares, helicópteros, barcos, aos quais elas se
referem como #osbrinquedinhos deles. Lógico, que na maioria das vezes há um verdadeiro
exército de secretárias, assistentes, mas esta ponte entre trabalho e família, especialmente
filhos, é com elas.
Beatriz conta também que eram tantas casas a serem decoradas, que ela se tornou
Designer de Interiores; eram tantas viagens de helicóptero que ela se tornou piloto, e ainda
#gerentederecursoshumanos com os filhos que iam crescendo no meio de tudo isto.
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Coube a ela, e cabe a muitas outras, a tarefa de administrar emocionalmente tudo. E quando
falo tudo me refiro a estas coisas que são a prova dos que venceram na vida, dos
trabalhadores compulsivos, mas também aos homens desatentos dos filhos, mas atentos
a toda e qualquer mínima alteração na bolsa de valores e no mercado financeiro. Arrisco a
dizer, cuidando de tudo que é a vida, mas para os homens a vida é mais do que isto
“ISSO ERA EU, ISSO ERA EU, E FOI O TEMPO INTEIRO - 17 anos”!
Ela usa sempre a primeira pessoa do plural: “Fomos crescendo..., inauguramos..., trabalhamos
até virar do avesso..., nosso escritório era uma sala de 35 metros quadrados”, e por isto
pergunto voltando ao tema da sua participação na empresa.
- “Desde que a empresa foi criada, você nunca teve ações, nunca te foi oferecido, ou você
nunca pensou sobre isto”?
Foi taxativa: “Não existiam ações, a empresa era dele, era tudo dele”.
Pergunto de novo: - “Nunca houve uma conversa sobre você, em algum momento, entrar
como sócia”?
Refletindo e escrevendo agora acho minha pergunta muita ingênua, e fora de lugar, talvez
naquele momento, naquele casamento não houvesse mesmo a necessidade de
formalização de #algoqueénosso, e é nosso porquê vivemos juntos, porque eu #façoaminhaparte
cuidando e administrando a #casa, a #família, a #educaçãodosfilhos e você faz a sua
trabalhando e provendo.
Beatriz continua a contar com detalhes #oiníciodonegócio. Um típico #negóciofamiliar sem
hierarquias, sem salas separadas e aberto aos membros da família que quisessem,
precisassem ou se interessassem naquele momento, entrarem. “Este era o escritório, e ele
fala que fez tudo sozinho”.
Com o bom andamento e o tino do ex-marido, as coisas começaram a crescer, e necessitavam
de formalização, registros, mas ele “não tinha o processo como fundamento, ele não queria
fazer o curso que daria a ele o direito de assinar algo, ele contratava alguém para isso, ele
era excelente em ideias. E a empresa é dele. É”!!!
Vai falando sem medo de citar nomes e empresas o crescimento vertiginoso que viviam, até
o momento de abertura do capital.
Beatriz vivenciou o processo estressante da venda de uma empresa, de abertura de capital,
de ser a única pessoa, segundo ela, que olhava para este homem com alguma compaixão e
cuidado. Nesta viagem, que ele a convidou para ir, ela sempre se refere a “nós” e a “nosso”,
para contar o que fizeram e como fizeram.
Ficaram muito tempo fora do Brasil num ritmo enlouquecedor de reuniões, onde ela apontava
o absurdo desta maneira de fazer negócio. Mas para ele havia chegado o dia tão esperado
e tão desejado de se sentir cobiçado por um mercado que recompensa, e muito, quem é
bem-sucedido.
A leitura dela é que ele estava sendo usado pelos negociadores neste ritmo alucinante com
a intenção de cansá-lo ao máximo para que tomasse decisões erradas. Ela tenta oferecer
algumas saídas no intuito de protegê-lo, ...”me dá seu telefone, desliga, tome um remédio
para dormir e ter uma noite de sono reparador, ...”
Isto me faz pensar que o papel de #mulhercuidadora, é quase um mandato. O diálogo dela
parece o de mãe e filho, alguém que precisa ser protegido de perigos para os quais não
está atento “Existe uma coisa chamada mal súbito, mas hoje você vai ter um bom súbito,
você vai tomar um banho, vai comer, vai dormir, vai se recuperar destes cinco dias, porque
vão vir mais cinco pela frente...”
Continua Beatriz, “Parecem gestos pequenos para quem está lidando com milhões, com
advogados, com bancos, mas são gigantes, e eu fiz muitos gestos gigantes”.
O sentimento que aflora é o de #faltadereconhecimento, de não ser ouvida, de não respeitar
o lugar das emoções.
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Estavam em lados opostos, ela muito preocupada com ele, ele muito preocupado com o
negócio, não havia espaço, não havia abertura. Ela se sentia parte da negociação, ele não
a via assim.
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Então, ela teve uma crise aguda de enxaqueca e tiveram que ir para o hospital, ficaram 12
horas lá, sem internet. Não posso saber o que ele pensou, mas ela me disse: “Foi o jeito de
pará-lo”. Usou seu corpo para isso, desmaiou, precisou de ambulância, e das 12 horas que
passaram no hospital, ele dormiu na cadeira a seu lado, “eu espiava de rabo de olho”.
Não resisti ao comentário: “Isso é de livro”!
“Essa sou eu!” - “No fim, assinamos”!
E aqui volto de novo a esta sensação compartilhada de “assinamos”, será que ele pensava
assim? Ela tinha certeza: “100% do caminho eu estive ao lado: par e passo”.
Dá outro exemplo de seu companheirismo, num fim de ano estavam com malas prontas no
corredor, amigos de filhos convidados, babás etc. para uma temporada de ski na
Europa. No dia 23 de dezembro ele diz que não pode mais viajar porque precisa fazer uma
redefinição de cargos importantes na empresa.
Ela se coloca à disposição de refazer os planos, pergunta o que precisa, refaz roteiros, e ele
some por cinco dias internado no escritório, sem ver os filhos, até resolver tudo e começar o
ano num novo desenho empresarial. A #mulheportrásdacena, a que faz parte da empresa,
mas a empresa não faz parte dela, porque formalmente nada as liga.
Reconhece que “ele tem várias características que eu admiro, por isto que eu casei: ele é
obstinado, ele não é preguiçoso, ele é trabalhador, ele só faz aquilo que quer, aquilo que
ele tem que fazer, ele é detalhista ao extremo, ele é estrategista até o último fio de cabelo”.
E eu completo: “Mas estou vendo uma mulher estrategista também”.
E ela: “Sim, eu sou melhor do que ele. Por isto se você comparar eu e ele quando nos casamos,
quando nos separamos e hoje, eu estou infinitamente melhor. Porque eu sei onde eu estou.
Eu cresci em cima de autoconhecimento, ele cresceu em cima de ímpetos e obstinação, por
mais que pareçam contraditórios, de muita sorte também, de estar no lugar certo do jeito
certo, de não perder a oportunidade, de ter visão de longa distância, mas esta, ele perdeu
faz tempo”.
Beatriz tinha uma tripla jornada: os filhos, os seus interesses pessoais “e ele”, e coloca de
uma forma que “ele” era algo que necessitava de atenção constante.
Me pergunto sobre este jogo muito comum nos casais, um homem que aos olhos da mulher
requer atenção, cuidado e porque não dizer, controle constante, e uma #mulhercuidadora
tomando conta de tudo e de todos numa relação de fragilidade/poder, como vimos acima
no relato da viagem.
Nesse casamento onde tudo foi vertiginoso, em 17 anos foram 12 mudanças de casa,
decorações sofisticadas, e todos os serviços de Concierge foram exercidos por Beatriz. Faz
parte do pacote do casamento, #amulheradministradora.
Esta conversa leva-nos a outra muito importante, a que diz respeito ao #tamanhodopatrimônio,
que na maioria das vezes é ignorado pela família, ou pela mulher, e isto tem várias formas de
aparecer no casamento. Especialmente ligada à quantidade e à qualidade da informação
que é compartilhada no fluxo #empresafamília.
Narra um dia em que ele chega em casa falando que perdeu muito dinheiro em uma negociação
específica e ela reage: “Desse jeito você não entra em casa. Se eu nunca soube o que você
ganhou neste negócio, se não me alegrei, se não comemorei, se não usufrui do ganho, não
quero ouvir falar da perda. O quanto mais tem outro lugar que eu também não comemorei”?
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O #crescimentoacelerado do patrimônio, que acarreta um arrebatamento emocional, um
êxtase, quase uma droga, principalmente para quem começou do zero, é concretizado
como já vimos na forma de barcos, helicópteros, casas, viagens de última hora, deslocamentos
sem fim nos fins de semana e tem muitas consequências. Ela aponta para os filhos
crescendo neste turbilhão de prazeres, desejos prontamente recompensados e ao sabor
dos desejos do pai. Se o pai queria viajar, todas as atividades eram interrompidas e lá iam,
“ele precisava de agitação, de holofotes de movimento”. Isto custou à família o que Beatriz
nomeia como “síndrome de alienação parental” e que hoje tenta reconstruir o caminho que
se perdeu. Seus filhos, e ela marca bem claro, não foram filhos de babá, ela sabia o nome da
professora, fazia os trabalhos de casa, acompanhava atividades. Orgulha-se de, diferentemente
do pai, ter vivido a educação dos filhos.
Mas reconhece que “vai ficando quase impossível manter um equilíbrio e as fronteiras se
esgarçam, tudo vira um grande vazio a ser preenchido com dinheiro, eu sou doutora de
desenvolvimento emocional, assim em todas as graduações”. Compara-se ao chinês que
equilibra os pratos, e usa os adjetivos “alucinada” e “super acelerada” para referir-se à sua
vida.
Dois episódios marcam o fim do casamento: o dia que ele saiu na capa de uma renomada
revista especializada em grandes fortunas como bilionário, e ela diz “o ego dele se inflou
demais”, e, quando ele comunicou que estava alugando um apartamento para dormir fora
nos dias que não estivesse bem.
Ela não admitiu e pediu que saísse de casa, “não podia concordar com aquilo, mas ele diz a
todos que eu nunca pedi que ficasse”. Ordenou que saísse sem nada, pela porta da frente,
pois não queria que os filhos presenciassem o pai “com uma mala na mão”.
Foi pega de surpresa por um homem que ela reconhece ser um excelente estrategista e, por
isto, tem certeza de que já tinha planejado há algum tempo esta saída.
“Eu não quero advogado, porque hoje eu não vou brigar. Hoje você está me tirando o chão.
Faz o que você quiser, eu assino onde você quiser, mas faz direito, porque o tempo é o senhor
das verdades”. Beatriz acredita numa verdade que vem à tona no momento certo, que aqui
se faz, aqui se paga, que a vida dá voltas e a verdade aparece.
“Me separei numa situação horrorosa, ele chegou com um papel e um convite: “- Vamos
almoçar”? “Nos últimos oito anos você nunca me convidou para almoçar. Você está me
convidando para sentar em algum lugar e comer com você na hora do almoço”? Aí ele tirou
um papel do bolso e disse: “Isto aqui é tudo o que a gente tem. Eu acho que o legal para
você é ficar com isso, isso e isso, tudo bem”?
“Posso ficar com essa folha”? “Não, é só para você ver”.
“A empresa não entra na divisão, tem muito risco. Então, eu vou ficar com a empresa e do
que temos de bens, você fica com o apartamento que moramos e eu te dou mais isso, isso
e isso”.
A empresa, esta entidade que se sobrepõe a tudo e que faz parte do imaginário e da
identidade da família desde sempre não pode ser arriscada a ser sequer arranhada por uma
briga de casal, quanto mais por um divórcio. E a pergunta dolorosa surge: - A empresa faz
parte dos bens do casal? Os #bensquecontam e os #bensquenãocontam.
As mulheres muitas vezes se constrangem em perguntar sobre esta divisão enquanto o
casamento vai bem, parece #faltadeconfiança, não gozam da liberdade de #conheceronegócio,
não é #lugardemulher, o casamento e a empresa são alienados um do outro, muitas vezes
acentuando a #desigualdadedepapéis. Os ativos da empresa são os bens representados
por números e os da mulher são a educação dos filhos. E estamos em 2020.
A criação dos filhos não faz parte dos ativos da empresa, como bem demonstra Beatriz:
“Mas a empresa é minha, porque afinal de contas, Beatriz, fui eu que fiz”.
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“Não, metade é minha, porque esta metade é dos meus filhos, e meus filhos pagaram esta
metade com a sua ausência, com a sua distância, com a sua falta... Meus filhos pagaram
este lugar. Eu não sei o que você vai fazer no dia de amanhã”.
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“De jeito nenhum, a empresa é minha... E ninguém nunca me deu nada, eu dei formação a
eles, que fiquem felizes com a formação que têm”.
Aponto para Beatriz esta crença do selfmade man, que está entranhada na formação do
homem, como se fosse possível alguém fazer sozinho qualquer empreitada neste mundo,
incluindo o nascimento e a sua constituição como ser humano. Mas esta divisão estabelecida
entre emoção e razão, negócios e família se cristalizou de tal jeito que é quase universal esta
visão. Quando veremos esta mudança? Qual geração dará este passo? Ele já está sendo
gestado?
Comento uma entrevista que vi de Barack Obama, desmistificando na sociedade americana
este selfmade man, falando das oportunidades propiciadas por um país aos seus cidadãos,
e lembro também de Ortega Y Gasset “O homem é o homem e suas circunstâncias”.
“Ele é um engodo. Ele não me viu ali do lado, por isto eu falei: vai embora mesmo... porque
se não me viu em 17 anos, pelo amor de Deus...”
Comento como é forte esta afirmação: “Ele não me viu ali do lado”.
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Beatriz começa a se emocionar: “Ele não me viu...!!!! E ele não me vê até hoje, ele não
percebe o buraco que ele está, e o meu esforço insano de tirar os meus filhos do lodo que
ele jogou em cima”.
Ela debruça-se sobre a mesa e segurando meu olhar, transborda a história da separação.
Em estado de transbordamento é assim que sinto Beatriz.
Entre a entrevista acontecer e eu transcrevê-la, este momento ficou dentro de mim quase
intocado, ali havia muita dor e também outro sentimento que eu não era capaz de identificar.
E chegou o dia que identifiquei vendo um trecho da peça de teatro “Gota d´água a seco”
uma releitura da peça “Gota d´água” de Chico Buarque e Paulo Pontes. Conta a tragédia
grega de Medéia e Jasão, ambientada num cenário carioca e Laila Garrin no papel de
Medéia/Joana protagoniza um monólogo dirigido a Jasão.
Ali estava Beatriz, “um pote até aqui de mágoa”, mas a frase da peça que me fez imediatamente,
tantos meses depois, conectar estas duas mulheres foi “eu era feliz e iludida” e ouso dizer
que a palavra mais importante aqui é o “e”. A mulher na vida de um homem que lhe
propiciou muitos ganhos, muito sucesso, deu-lhe filhos e exatamente por uma promessa
maior de sucesso e de poder, de ser dono de tudo, este homem dispensa-a sem cerimônia,
e com outra mulher envolvida.
Esta é a leitura da tragédia, esta é a vida de muitas mulheres que de repente por conta de
uma grande crise, seja de que natureza for, se descobrem, e aqui fica o duplo sentido: se
des-cobrem, ficam a descoberto, são desvelados segredos, aparecem territórios, bens, e
posses, manobras, negociações que até então se davam longe da casa, ou eram usadas
“para os outros”, mas que agora entram em casa pela porta da frente, causando muitos
danos, ruindo certezas, minando confianças, transformando os amantes em inimigos.
Beatriz, sem medo, conta sobre o efeito disto nos filhos, e reforça minha intuição, que é preciso
proteger os filhos não somente de divórcios avassaladores, mas principalmente como criá-los
e pô-los a salvo de comportamentos de adultos “onde tudo pode, é possível, está ao alcance
da mão e principalmente onde o mais importante é ser feliz”. Um feliz ancorado em bens
materiais de infinita fonte de recursos.
Este turbilhão de emoções provocadas pelos adultos, deixa-os confusos, muitas vezes se
colocando em situação de risco pessoal, sofrem imensos #conflitosdelealdade com os pais
e os novos companheiros.
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Estas crianças e adolescentes não passaram e não tem memória de uma família sendo
construída do nada, ou do pouco, e, alienados deste processo de crescimento, se constroem
neste mundo sem limites materiais o que os torna vulneráveis emocionalmente e com grande
sofrimento existencial quando têm que se enfrentar com os limites da vida.
Beatriz sofre com isto e com o desmerecimento e os questionamentos que recebe deles
sobre a sua parte no divórcio, sobre sua posição no casamento, coisas que não deveriam
ter chegado neles.
Não ouso interromper a fala de Beatriz, mas ela me deixa clara a sua preocupação em criar
e cultivar nos filhos valores que lhe são caros, em não esquecer, ela mesma, suas
convicções, e em transformá-los em pessoas melhores para o mundo.
O quanto as mulheres ainda precisam gritar para serem reconhecidas neste papel de #CEO
– Chief Emotional Officer, este lugar que cria esta cerca de proteção contra o que os gregos,
já que falamos neles, chamam de Húbris. Já tinha mencionado isto na entrevista de Ana, o
conceito grego para aquilo que #passadamedida, o #desmedido, de quando o homem mortal
se aproxima perigosamente dos deuses, tenta ser igual a eles, quando deseja ter mais do
que aquilo que lhe foi reservado, e é severamente castigado.
Estas cercas de proteção que tão bem as mulheres constroem, ou tentam construir, são
como os Hedge Funds os fundos do mercado financeiro que protegem os investidores
contra as oscilações deste mercado. Nas empresas familiares deveriam ser desenvolvidos
estes Hedges como são chamados abreviadamente, para a proteção dos relacionamentos,
mas não através de contratos e advogados, mas das mulheres exercendo plenamente o
papel de #CEO Chief Emotional Officer.
Beatriz, ao transbordar emoção, deixa clara a sua sensação de extrema desilusão sobre a
alienação imposta na separação no que diz respeito à empresa e ao projeto de vida dela,
mas, principalmente porque sabe o quanto contribuiu para a formação do ex-marido como
pessoa, pai e homem de negócio, e não hesita em afirmar: “Eu tenho um filho homem, eu fiz
meu ex-marido, eu faço o meu filho”.
Ela navega por estas águas turbulentas, segura, insegura, à deriva, no leme, na tempestade,
em mar sereno, e sabe que ainda há um longo caminho a ser percorrido nesta estabilização
emocional da família.
Os seus olhos desejam isto, e não tenho dúvidas que vai conseguir.
A nossa conversa se estende por muitas veredas, o dinheiro pontuando tudo, valores
pessoais sendo questionados, advogados, juízes e eu decido aqui, guardar o que eu ouvi
em respeito à confiança que me foi depositada.
Faço três perguntas para encerrar nossa conversa
- O que você não faria de novo?
“Não confiaria tanto”.
- O que você repetiria?
“Não trairia a essência, foi o que me salvou”.
- O que foi mais duro?
“Me sentir descartável”.
Encerro este texto com uma fala dela: “Ele falou para o mundo que tudo o que ficou para
mim era muito mais do que eu merecia, e muito além do que eu precisava. ...muito mais do
que eu merecia, e muito além do que eu precisava”.
Mas os olhos de Beatriz brilham. Atualmente é envolvida em inúmeros projetos sociais de
peso, com grande investimento financeiro, mas principalmente pessoal. Esta nova forma
de uso do dinheiro e da sua potencialidade, o exercício da solidariedade de fato e não de
fachada, a busca do caminho da coerência com o que é e com o que tem, o resgate do
vínculo com os filhos, tudo isto compõe e recompõe esta nova Beatriz.
Penso agora no “feliz e iludida” e percebo-a “feliz e sábia”.
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Carla e eu fomos tomar um café da manhã. Ela foi a única dentre os meus contatos particulares
mais próximos que aceitou participar do trabalho.
Já nos conhecíamos profissionalmente há alguns anos, pois trabalhávamos na área de
Psicologia Social, e fomos nos reencontrar mais recentemente também dividindo esta
posição de mulheres participantes de empresas familiares, com as mesmas inquietações
deste papel na família.
Carla tem em torno de 60 anos é Designer de Interiores de formação, tem dois filhos na faixa
dos 30 anos, é separada do pai deles e tem um namorado.
De família muito religiosa, se ressente desta formação, pois foi muito tolhida na sua
liberdade e com o casamento passou: “de filha do pai para mulher do marido”, e assim foi
por alguns anos até mudar de profissão, se separar e achar sua própria voz.
A mudança profissional também teve a ver com a necessidade de buscar o que desejava
e como desejava fazer a sua vida. Como Designer “Não queria construir cenários para os
outros viverem, mas casas de fato.” E completa: “Quando você muda, você cabe em
qualquer mundo”. Carla procurava um lugar de maior autonomia, mas esta autonomia não
passava por uma necessidade de independência financeira, e sim de pensamento, de
construir uma outra concepção de mundo.
Já casada, com filhos, foi buscar esta formação em Psicologia Social, em uma área que
aparentemente não tinha relação com sua primeira formação, mas que num determinado
momento da sua vida e da vida do Brasil, começou a fazer mais sentido para ela. Foi como
um despertar para as mazelas sociais do país, e uma forma de usar sua posição privilegiada
na #pirâmidesocial, “para fazer alguma diferença na sociedade”.
Carla faz algumas pontes entre a religião que era um valor muito grande na sua família de
origem: “É preciso ter admiração e não submissão a Deus” e a Academia que foi crucial
quando fez Mestrado e Doutorado na busca deste novo caminho: “as pessoas são muito
endeusadas”. Ela queria estar perto de gente de carne e osso.
Carla e o ex-marido são de famílias com um background de posição social e financeira
elevadas, mas a família do ex-marido sofreu um baque grande e perdeu muito dinheiro.
Ele construiu tudo o que tem com “...muito trabalho e competência. Não era uma empresa
familiar, era um negócio de vários sócios”, mas o ex-marido tinha uma posição de destaque
e a família sentia como uma empresa dela, quase familiar.
Devido à competência de todos, e dele em especial, o negócio teve um #crescimentoacelerado
e rapidamente alcançaram o patamar das famílias de altíssimo padrão financeiro, “neste
primeiro salto do negócio eu estava junto, no segundo salto, já estava separada”.
Sempre teve a preocupação em criar os filhos com propósitos de vida, e sempre mostrando
um lado mais “real” da vida, fruto da sua formação e da guinada na sua carreira onde queria
“transformar o mundo em lugar melhor para todos”.
Carla é muito cuidadosa com as palavras, como se quisesse que eu inferisse alguns
conflitos que viveu, ou que vive, mas que não se sente à vontade para aprofundá-los. Talvez
receie que eu a julgue? Ou que quebre a impressão de que resolve bem os conflitos, é a
#peacemaker da família? Será que não quer mostrar que algumas vezes teve que ir para o
embate, aliás, como a maioria das pessoas? Mas isto, já sou eu pensando.
A conversa flui suave, e conta que um dia o filho mais velho falou: “Quero ser #ricoefamoso
como o meu pai”. Isto lhe acendeu um sinal vermelho, pois, assim como outras entrevistadas,
via o pai dos meninos, na época adolescentes, se “deslumbrando com os #brinquedinhos,
helicóptero, avião, muitas casas etc.”
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Coube a Carla, como a tantas outras, ficar no papel de #protetoradosvalores, acompanhada
de uma grande dose de ambivalência, pois no trabalho que desenvolvia via outras
realidades e, na vida que vivia tudo era muito distante deste mundo “como conviver, sem
hipocrisia, com estes dois mundos igualmente reais”? Este é o modus vivendi das famílias,
mas parece que cabe a estas mulheres, particularmente para as quais estas questões são
inquietantes, o esforço de ter esta consciência do mundo real o tempo todo. Para os homens
esta consciência dos dois mundos vem através do #trabalhar, do #tersucesso e da
#meritocracia.
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estes princípios com a leveza que desejava.
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O movimento de Carla de levar os filhos a conhecerem outras realidades e a doarem, dentro
de suas mesadas, para projetos sociais é louvável, “foi a maneira que encontrei de
aproximá-los da realidade, achava importante”. Mas ao mesmo tempo me fala do gap que
existe entre a doação e o envolvimento pessoal, e que ela continua “apoiando-os e
incentivando-os nesta direção agora que são adultos autônomos e tomam suas próprias
decisões de trabalho e investimentos”.

Quando a convidei para a entrevista, ela me disse: “Ah, você quer entrevistar #apalpiteira.”
E ao longo da nossa conversa se diz #apalpiteiraoficial, e se sente muito bem neste papel,
inclusive em algumas iniciativas de negócios que envolvem os filhos e o ex-marido, é
sempre convidada a dar a sua opinião.
Tomou para ela o trabalho de trazer #consciênciasocial para a família e sente seu lugar
reconhecido pelos filhos, companheiro e ex-marido. “Acho que fiz um bom trabalho, admiro
meus filhos, são “gente boa”, respeitosos, e acho que fiz um bom trabalho também quando
surgiram conflitos deles com o pai”.
Carla não se alonga nem se aprofunda nos conflitos, mas me diz que o pai, por ter um
background “um pouco #machista”, exige muito do filho mais velho, e menos do segundo,
o que causa muitas inquietações nela. Seu traço de #diplomacia, de tentar resoluções sem
enfrentamento nestas horas não lhe ajuda muito, “sofro com isto.”
Pergunto se isto sempre foi assim, ou se tem a ver com este momento de entrada dos
filhos no mercado de trabalho, ou mais especificamente nos negócios do pai. “Não é a
#sucessãonosnegócios que me preocupa, porque não há um negócio em jogo, mas a
#sucessãodoêxito, a cultura do #tersucesso a qualquer preço e a valorização excessiva do
#fazermuitodinheiro.”
Estas noções abstratas e sedutoras estão chegando para estes jovens sem a base do
trabalho construtivo, sem o processo de crescimento pessoal, do conhecimento estruturado
na aprendizagem reflexiva que forma a base do que chamamos o corpo de trabalho.
Conversamos sobre as diferentes formas de empresas e de patrimônio a serem herdados e,
de como alguns jovens #herdeiros que não tem como herança algo concreto, uma indústria,
uma empresa, e que herdam um patrimônio composto de capital, fundos de investimentos
etc. tem um desafio a mais a enfrentar. Esta passagem do #capitalismotradicional para o
#capitalismofinanceiro é um imenso desafio e pode ser muito libertador para alguns, por
permitir fazerem o que desejam, e, ao mesmo tempo, pode ser muito paralisador para outros
por ter faltado a eles viverem, por razões óbvias, o tempo que seus pais tiveram para
construí-lo e com isto construir também o seu desejo de crescer, de #tersucesso etc.
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Carla volta ao ponto de quando o ex-marido ganhou muito #dinheiro e “começa a se
deslumbrar”, talvez seja o único momento no qual falamos mais profundamente sobre algumas
questões delicadas que de uma certa forma levaram à sua separação. Ela não achava
aquele comportamento “um #bomexemplo para os filhos, que ainda estavam em formação”,
fala de como o filho mais novo reconhece que o limite que pede ao pai, “quem me dá é você
e meu irmão.”
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É muito cuidadosa com isto e até hoje tem como um pilar da sua vida “o #cuidar para que o
pai seja um #bomexemplo para os filhos, colocá-lo num bom lugar, ser uma boa referência”,
para ela, isto é de vital importância. Não me conta isto como sendo algo pesado, ou com tom
rancoroso, ao contrário, acha que é parte da sua #posiçãonafamília.
Este cuidado também transparece ao lidar com o dinheiro, o seu e o dos filhos, este olhar
para o social “é a forma que eu tenho de usufruir o dinheiro aliado ao propósito, espelhar
investimentos e #valores”.
Carla me deixa a impressão de alguém muito bem resolvida com as mudanças que fez ao
longo da sua vida em busca da sua voz, do seu lugar como queria que fosse e não como
determinava a religião, o casamento etc.
Orgulhosamente se coloca como a #protetoradosvalores da sua família, e é muito bemvinda neste lugar.
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Fui encontrar Denise no final de um dia abafadíssimo que rapidamente transformou-se num
daqueles temporais que param as cidades.
Pensei na possibilidade de desmarcar a entrevista, mas ela foi muito firme: “Imagina! Contar
a minha história me dá muito prazer e cada vez que conto coisas novas acontecem”.
Chegamos ensopadas, e assim que nos acomodamos ela fala “Acho que o mergulho já
começou”.
Diz que veio no táxi pensando no convite e no que me disse ao telefone quando fizemos o
primeiro contato: “Entendi, você quer entrevistar a #eminênciaparda”, e acrescenta “Martha,
não sei por que falei assim, acho que me sinto um pouco a #eminênciaparda, mas sempre
foi difícil me reconhecer neste lugar. Agora você está me fazendo pensar esta posição de
forma diferente”.
Denise é a mais velha de todas as mulheres entrevistadas, quase uma geração acima das
outras. Assim como Ana e Eliana sua empresa faz parte da família paterna. Há muitas
diferenças no posicionamento em relação às mais jovens, especialmente da figura do pai,
quando ela fala sobre as relações familiares. Há um respeito, uma relação hierarquizada
de pai/filha, homem/mulher uma distância quase protocolar, mas apesar deste padrão
#patriarcal, aparecer também nas gerações mais novas, já se percebe um sopro de
liberdade na atuação nos negócios e mais espaço para os desejos pessoais.
Pedimos nosso café, conto para Denise minha história, o trabalho e passo a escutá-la.
O pai criou a indústria que é sucesso até hoje. Sua mãe era alemã, mais liberal do que o pai
que era português, “muito #machista”. Tem dois irmãos. Foi criada para ser uma esposa e
os irmãos para trabalharem.
Aos seis anos os pais se separaram, acha que seu sentimento de responsabilidade em
relação à família vem daí. E aqui eu lembro de Ana, que por conta da separação dos pais
também desenvolveu esta responsabilidade, mas Denise, ao contrário de Ana, não precisou,
aparentemente, salvar o pai de nada.
Denise e Ana tem caminhos em comum, Denise também na adolescência foi mandada para
um colégio interno na Suíça estudar “prendas do lar”. Voltou e aos 17 anos se casou, está
casada até hoje com este marido, com quem tem dois filhos.
Fala pouco do marido, me diz apenas que eles tinham uma diferença econômica grande,
que ele foi trabalhar na empresa do pai e nunca se opôs a nenhum movimento dela para
estudar, trabalhar, etc.
Lendo agora a entrevista e refletindo, percebo que em mais nenhum momento ela fala da
mãe, do marido e de um irmão. Deixo aqui a dúvida de que ela quis ficar dentro do meu
convite “ouvir sobre o seu papel como mãe/filha na empresa”. Mas isto são meus
pensamentos.
Já casada foi estudar Administração, Direito e atualmente atua como Mediadora.
Havia duas regras claras na família, uma que #asmulheresnãotrabalham na empresa, e a
outra é que a família tinha uma #culturadetrabalho que aparece o tempo todo na história
dela e dos filhos.
Acho importante marcar que as decisões quanto à liberdade dela em trabalhar são mais
relacionadas ao pai do que ao marido. “Comecei a trabalhar quando meus filhos cresceram,
meu pai não teve como impedir, fiz Direito aos 50 anos”.
Em algum momento mais para frente na entrevista ela usa a palavra #deposto, mas eu a
trouxe aqui porque ao ouvir Denise e sua história é como se fosse a história de uma #dinastia,
uma família que tem suas relações determinadas por este pai centralizador e, a mãe e um
dos irmãos, pelo menos nesta entrevista, não aparecem como relevantes. A ação toda se
passa entre o pai, o filho, a filha e o neto.
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Tem uma imensa #admiraçãopelopai, não só pelo fato de ter criado uma empresa que por
muitos anos foi inovadora e líder de mercado no Brasil, como por ter retomado a frente dos
negócios, já com 80 anos e, “ter tido a coragem de tirar meu irmão que estava no comando”.
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A história que me conta com muitos detalhes, nem todos reproduzidos aqui por cuidado
em não identificar as pessoas, é a relação dela com seu filho, com o pai e com um irmão.
É neste campo que ela transita muito bem, conhece o pai e o irmão mais velho, sabe como
agir, os momentos certos, a hora e a maneira de apresentar suas ideias, e assim eu vou
entendendo o sentido que ela dá à #eminênciaparda.
A sucessão na empresa se dá com o filho/neto. O caminho foi pavimentado por ela, que me
conta com um sorriso “deixei meu pai pensar que foi ele quem o preparou”. Ela #honraopai,
lhe dando este lugar.
Denise usa uma palavra interessante para se referir a este processo de tantos anos,
#costurar, é como ela se vê, alguém que costurou, juntou, separou, arrematou, modelou e
tantas quantas forem as ações que possam estar envolvidas no ato de costurar.
Enquanto seu irmão mais velho ia assumindo posições importantes na empresa ela ia
#costurando com o pai a carreira do filho. “Meu pai fez questão que ele estudasse na mesma
universidade fora do Brasil onde se formou”. Esta instituição é um marco na vida da família
“foi com grande dificuldade que meu pai concluiu os estudos, os quais o instrumentalizaram
para ter a carreira que foi construindo, então estudar lá era muito significativo”. Fico curiosa
e pergunto por que ele não propôs este caminho ao filho, mas a resposta de Denise é vaga,
um gesto com as mãos e um olhar de questionamento.
Havia dois planos na empresa para a sucessão, “o meu, com meu filho e o do meu irmão,
com seu filho”, segundo Denise “ele estava preparando-o para ser príncipe, e eu preparava
meu filho para trabalhar”. De novo aqui a ideia da linhagem, da #dinastia.
Este irmão, com muitas dificuldades de relacionamento com o pai, tomou uma decisão
arrojada que se mostrou desastrosa para a empresa. “Sob a direção dele a empresa
encolheu 2/3, meu pai o afastou, foi #deposto, e reassumiu a empresa 10 anos depois de ter
saído. Criou um Conselho onde incluiu a mim e meu outro irmão e abriu espaço para meu
filho subir”.
Seu filho que trabalhava como estagiário e, em cargos menos importantes, quando vinha
de férias, já formado saiu da empresa e foi trabalhar no mercado financeiro e em outros
empreendimentos da família.
O mesmo percurso que fazem os #herdeiros que estão sendo preparados para um dia
assumirem os #negóciosfamiliares.
Quando os problemas começaram, o avô chamou-o e “ele entrou no lugar certo, #costurou
parcerias importantes no mercado e ajudou a levantar a empresa. Foi sendo preparado pelo
então presidente e pelo avô para assumir a mesma. Hoje ele é o presidente”.
“Os primos são muito diferentes, foram criados de formas completamente opostas, os meus
foram criados para a vida, os filhos do meu irmão para serem #sucessores”.
Denise representa muitas famílias, muitas #dinastias, muitos #sobrenomescorporativos, que
comprovam a tese de que se estes #herdeiros não estiverem muito capacitados, a empresa
sucumbe na passagem da primeira para a segunda geração.
E as mulheres desta história, ela e a filha, onde estavam?
Ela, #costurando este caminho do filho, mas também se dedicando aos seus projetos
pessoais no Terceiro Setor como advogada, mediadora, muito envolvida com questões
sociais do país; construiu uma carreira respeitadíssima neste segmento. A filha, que estava
fora desta #corridasucessória, trabalhava em uma grande organização internacional fora do
Brasil.
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Sua atuação no Terceiro Setor era tão respeitada que um dia chegou a ela, anonimamente,
um cliente querendo montar uma Fundação na sua empresa. Qual não foi sua surpresa ao
descobrir que o cliente era seu pai. Ela faz um gesto como quem diz: “Veja você, eu que
tinha que ficar fora da empresa, agora a empresa vem a mim”.
Quando o pai faz a proposta da fundação, que era um sonho dela, me diz que: “Foi um
momento turbulento, minha posição na empresa era vista como uma afronta pelo meu irmão,
eu teria uma verba grande para investir em educação, mas não ia dar certo. Não aceitei e
continuei no Conselho”. Vai além: “Ia entrar numa posição de comando, não ia dar certo, iria
confrontar meu irmão”.
Ocupando uma cadeira no Conselho passou a ter acesso a tudo, “coisas que uma mulher
vê” – começou a limpar e sanear o que não era principal no negócio.
Este #olhardamulher, descrito aqui por ela, e confirmado por todas que eu entrevistei,
abrange tudo, não só as contas, como foi o caso de Ana, mas os relacionamentos, o
subtexto da rede de relações de trabalho, familiares e de afeto “tudo isto muito longe do
olhar dos homens”.
Continuou sua carreira independente, mas seu filho dentro da empresa foi fundamental para
seu posicionamento no Conselho, “é uma relação de muito respeito”.
Denise resume o que pensava sobre a #sucessão: “Disse para ele: Quero que você suba,
não eu”. Como Beatriz e Carla ela é segura da educação e de sua #boainfluência em relação
aos filhos.
Alguns anos depois quando tudo se acalmou em termos empresariais e familiares, ela
apresentou ao pai o projeto da Fundação e convocou a filha “aprendi nestes anos: “Quando
chamarem, venha! Foi assim que meu pai fez comigo”. Ela voltou atendendo a este
#chamadodamãe.
Há cinco anos é a Presidente do Conselho da Fundação, que leva o nome do pai, como ela
desejava, e a filha é a principal executiva.
O temporal transformou-se em chuva leve, Denise aponta com um sorriso um arco-íris no
céu e reafirma o que me disse no início: “Gosto de me ouvir contar esta história, me dá a
sensação de completude, de caminho andado.”
Pergunto qual seu maior talento? Ela diz que em relação à empresa foi o de saber se
posicionar no que chamou de #opapeldamulher, mas me adverte que isto passa longe de
ser aquele papel estereotipado, “eu levei para a empresa uma posição mais #generosa nas
relações sem colocar acima de tudo as atribuições financeiras”.
“Meu talento maior é a família, sei #costurarrelações, aprendi a costurar com muitas
mulheres e continuo costurando, só que de maneira diferente”.
Ao final de duas horas, café, sanduíches e uma torta maravilhosa, nos despedimos agradecidas
por ouvir e sermos ouvidas.
#asmulheresnãotrabalham

#boainfluência

#deposto

#patriarcal

#opapeldamulher

#sucessores

#admiraçãopelopai

#costurarrelações

#olhardamulher

#costurar

#machista

#chamadodamãe

#negóciosfamiliares

#culturadetrabalho

#generosa

#dinastia

#honraopai

#herdeiros

#eminênciaparda

#corridasucessória

#sobrenomescorporativos
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Eliana é a mais nova das minhas entrevistadas e pelo nosso contato por telefone, me passa
a ideia de uma mulher muito em sintonia com o seu papel no mundo do trabalho e da família,
e uma entusiasta de falar sobre #amulhernasempresasfamiliares.
Nos encontramos para almoçar. Sorridente, afetuosa e genuinamente curiosa sobre o meu
trabalho. Apresento minhas ideias e me preparo para ouvi-la.
Conta que a empresa da sua família, hoje um conglomerado de empresas com mais de 80
anos ainda com o controle acionário familiar, foi fundada por seu avô e sua avó, ambos de
origem alemã, dado muito relevante para os valores da família, “O valor do Grupo é o
trabalho, enraizado fortemente na religião Luterana”.
“Gosto de começar pela história da minha avó. Ela teve um papel importantíssimo na
empresa, sempre a vi trabalhando, e depois minha tia, por isto nesta família #mulhertrabalha”.
De um pequeno comércio de material para construção, tornaram-se um grande nome neste
mercado, e depois, há uns 30 anos, ampliaram os negócios criando outras empresas
relacionadas. Eliana frisa que é a terceira geração de um negócio e a segunda deste outro
negócio familiar criado por seu pai e seu tio.
Voltando às origens do que ela chama #culturadetrabalho, me conta que a avó veio da
Alemanha no período entre guerras e desde muito nova trabalhava com a mãe e o padrasto
no negócio que aqui iniciaram. Casou-se com o avô de Eliana, brasileiro de origem alemã,
mudaram-se para a capital do estado e ali começaram a pequena loja, a semente de toda
esta grande empresa.
O avô faleceu muito cedo, e a avó junto com os filhos – dois homens e uma mulher, ainda
jovens, assumiu o negócio.
Ela diz: “Minha avó trabalhava mesmo, coisa rara para a época, pela formação pessoal e
pela necessidade todos trabalhavam”.
Cita um ditado que ouviu desde sempre: “Se quiser algo faça você mesmo, se tiver muitas
mãos fazendo, você termina logo”. Um exemplo de trabalho colaborativo, focado e dedicado.
Pelo exemplo da avó e da tia, sempre ficou claro para Eliana: “Mulher na minha família
trabalha”. A tia, quando era preciso, varria a loja, vendia, atendia diretamente aos clientes,
então era natural para ela se projetar um dia trabalhando neste negócio.
Esta avó é muito reverenciada e tem reconhecido seu papel: “Ela foi fun-da-men-tal”!
A família de três filhos, hoje tem 10 familiares, mas nenhum na gestão, tudo foi profissionalizado,
ocupam cadeiras no Conselho.
Formada em Direito, “Fui muito orientada para trabalhar desde cedo na #empresadafamília”.
Começou a trabalhar onde tinha espaço, não como advogada, “Olha, tem uma vaga aqui de
secretária tudo bem, não era uma vaga de gerente, nem de advogada, eu aceitei.” Estava
passando por um período sem muitas definições do que queria fazer, mas, orientada pelo
conceito dos avós: “Olha, você está aqui e você tem que fazer um pouco de tudo. Fiquei 10
anos. Trabalhei no Marketing, na área comercial, acompanhei a implantação e o crescimento
deste segundo negócio, e tive a sorte de ter um excelente chefe, que não era da família, mas
foi fundamental no meu crescimento profissional”.
Pergunto pela sua família, e ela me diz que são quatro irmãos, duas irmãs mais velhas, e um
irmão mais novo, mas só ela e este irmão trabalham na empresa. A mãe teve uma carreira
diferente, criou uma empresa dela, então Eliana, literalmente, é cercada por
#mulheresquetrabalham.
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Apesar de ouvir e ser incentivada a trabalhar, ainda considera a família bastante #machista,
nesta divisão homens e mulheres. Percebe que mesmo que ela e o irmão falem as mesmas
coisas, a palavra dele para o pai tem mais peso. “Sinto um pouco por ser mulher, não tenho
tanta voz como o meu irmão. Isto acontece. Meu irmão tem uma opinião, e fala para o meu
pai: ‘Olha, temos que fazer isto’, e eu acabei de falar a mesma coisa, mas ali ele tem um
poder de convencimento maior do que o meu”.
Como em outras #empresasfamilaires o irmão foi incentivado a fazer formação fora da empresa
para assumir a frente dos negócios.
Entende como natural estes conflitos com o pai e o irmão, é muito respeitada pelos primos,
pois, durante um tempo era a pessoa da geração deles no negócio, é respeitada pelo tio,
“que todos consideram uma pessoa muito difícil”.
Eliana me parece uma mulher suave e muito determinada no que diz respeito a se impor e
marcar seu lugar, lugar este conquistado com o respaldo da sua formação, da seriedade,
da prestação de contas para todos os primos, e da humildade e reconhecimento do trabalho
da geração mais velha: “Vocês têm conhecimento, (falando com o pai e tio) e eu estou aqui
como aprendiz. Acho que por isto deu certo a relação familiar”.
Este é um ponto que gostaria de frisar e que já me deparei em outras entrevistas e reflexões.
Eliana viu um processo acontecer, participou dele e tinha um exemplo de como se
#constróiumnegócio. Ela não faz coro com os herdeiros que encontram tudo pronto, tudo
grandioso e infinito em termos de riqueza quase inesgotável. Eliana viu a avó trabalhando,
ouviu a sua experiência, vivenciou a importância do trabalho como um #valordareligião,
mas também o usufruto do produto dele. “No meu caso eu vi as coisas sendo construídas,
o papel da minha avó foi muito importante”.
A empresa vai se desenvolvendo, se adaptando aos tempos e ao crescimento da família,
“tivemos um período em que seis primos estavam trabalhando, é bastante gente.”
Em um certo momento “nós decidimos que queríamos continuar tendo o controle da empresa,
mas com gestão profissional. Foi um processo que durou alguns anos, uma transição bem
lenta, era quase um mantra, e aos poucos quem estava na gestão foi saindo da operação.
E eu fui uma das primeiras que falou: Ah, se é para sair eu vou sair”.
Pergunto para Eliana como manejava este contexto familiar? Onde aprendeu esta habilidade
e como desenvolveu?
“Era a única maneira que eu sobreviveria, então tive que aprender nesse sistema, vivendo
mesmo o dia a dia, fui obrigada a aceitar algumas funções que alguém poderia fazer por
mim, foi o jeito. Com o tempo eu fui conquistando as pessoas da minha maneira esta
vontade de querer aprender. E, como te disse, eu tive a sorte de encontrar este executivo,
que não era da família, que me adotou: Olha vou te ensinar; foi uma parceria que deu certo”.
Não escondo minha admiração pela sua forma de fazer as coisas no campo profissional
e imagino que a avó deveria ter gostado de vê-la trilhando este caminho. Pergunto se ela
ainda era viva quando Eliana começou a trabalhar.
“Sim, ela estava viva e tinha uma sala, não no mesmo escritório onde eu trabalhava. Ela tinha
uma mesa, um caderninho de ponto que anotava quem chegava atrasado. Ela era o RH, era
o jeito dela de fazer as coisas. Sabia o que acontecia com todo mundo, o que acontecia na
empresa, super bem informada. Nunca foi deixada de escanteio, sempre foi chamada para
tomar decisões assim como a minha tia. Esta tinha o papel de #apaziguadora, era gêmea
do meu pai, que tinha um temperamento mais fácil do que o do outro irmão, ela sabia lidar,
ela fazia o meio de campo”.
Pergunto se ela era a #Peacemaker
“Ela era a #CEO, como você falou, a Chief Emotional Officer”.

Mulheres e
suas Histórias

Nuvem de Palavras

Pesquisar: Contextos Familiares

Mulheres e suas Histórias

Para saber mais:
Taos Institute
www.taosinstitute.net/
Cambridge Family
Enterprise Group
www.cfeg.com.br/
De Família
defamilia.com.br/
The Impact
www.theimpact.org/
Mais citados:
#empresafamiliar
#chifemotionalofficer
#mulhercuidadora
#conflitosdelealdade
#herdeiraeherdeiro
#herança
#belezaXinteligência
#bensquenãocontam
#palpiteira
#eminênciaparda
#protetoradosvalores
#sucessão
#filhosefilhas
#patrimônio
#GovernânciaFamiliar

Conta sua trajetória pessoal e de como foi descobrindo o que realmente gostava de fazer.
Sempre gostou do Terceiro Setor, fundou uma ONG, foi fazendo um trabalho paralelo à
empresa. A educação é a sua paixão, fez trabalhos voluntários em escolas públicas pelo
Brasil inteiro, e foi vendo que era uma vocação verdadeira. Fundou dentro da empresa um
instituto com foco em educação.
“Eu queira mesmo era ajudar os outros, eu tenho este lado bem forte de filantropia. Fui
estudar e entender o que era Impacto Social e comecei a fazer alguns investimentos como
pessoa física”.
No Instituto, que tem uma gestão totalmente profissionalizada, ela tem a oportunidade de
colocar todo o seu talento, sua missão de vida “A gente quer uma cidade melhor para se
viver”.
Dá detalhes do trabalho, que de fato é fascinante, não só pelo que se propõe, mas
principalmente pela paixão de Eliana que envolveu toda a família, e todos os #núcleosfamiliares.
Sua avó deve estar orgulhosíssima.
“Consegui envolver todos os outros núcleos neste trabalho. Fizemos um workshop, uma
coisa colaborativa para definir Missão, Visão e Objetivos. E eu falei: não queremos ser
assistencialistas, não queremos ficar assinando cheques, queremos fazer alguma coisa que
tenha impacto e seja voltado para a temática da educação. E aí começaram a surgir alguns
projetos em comum”.
Comento sobre a função de alguns membros da família em relação ao negócio. Alguns, e
pergunto se ela se identifica, são os “novidadeiros”, os que trazem a #disrupção, que apontam
um novo caminho, uma nova forma de ver as coisas. Tem alguém sempre que capta isto no
ar, elabora e operacionaliza, mesmo que ainda tateando.
- Você acha que na sua família é você?
“Sim, sou eu. Eu lidero o Comitê de Sustentabilidade e o Instituto onde o investimento social
é um dos temas. Meu papel hoje é ficar antenada às tendências, ao que está acontecendo
no Brasil e no mundo e levar ideias de negócios de impacto, procurar as sinergias, provocar
as discussões”.
Eliana articula e envolve a empresa como um todo, do CEO, aos familiares que não estão
no negócio, eu diria que ela hoje executa o #papeldaavó, em outra escala, porém com o
mesmo perfil: uma liderança feminina, à frente do tempo, comprometida com o trabalho e
com a família.
Casada, tem dois filhos de nove e seis anos. O marido também atua no Terceiro Setor na
área de saúde, “As crianças já nasceram dentro disto, de um lado e de outro, na habitação,
na saúde, para mim é o novo normal. Não tem como não falar disso na sua família, com seus
amigos, no seu trabalho”.
“Meu marido é filho de médico, não é médico, mas viveu uma realidade diferente quando
acompanhava o pai nos fins de semana no hospital. E sempre foi muito inconformado com a
situação de injustiça, ele se sentia incomodado. Foi um inconformismo dele que o fez escolher
o trabalho ao qual se dedica. A gente procura mostrar para as crianças desde pequenas
esta desigualdade que vivemos, eu não consigo ser indiferente. Não precisa ser radical com
as crianças, podem ser poupadas pela idade”.
Nossa conversa segue animada pelo espírito empreendedor, inovador e entusiasmado de
Eliana. Talvez a primeira entrevistada que tenha me apresentado um caminho tão otimista e
tão contemporâneo de uma mulher numa empresa familiar, mas ela me aponta: “Tem vários
desafios, estamos trabalhando mudança de cultura, então não é fácil; o contato com as
pessoas é incrível, eu vou feliz, mas tem dias que eu falo: O que eu vim fazer aqui, será que
isso realmente vale a pena? Mas esse momento passa logo, e eu acho que a ideia é
construir, olhar para o que é importante e ir adiante”.
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Todo o trabalho desenvolvido por ela é feito de forma colaborativa, de #criaçãodecultura, de
envolvimento, de atuar com respeito às #hierarquias, “Temos um CEO e precisamos pedir
permissão. Hoje eu sou a pessoa que mais está dentro da empresa”.
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Pergunto se os primos, da mesma geração, se envolvem no trabalho dela, “Eles gostam,
mas não se envolvem tanto, me permitem fazer o que quero, mas não querem se envolver.
Me respeitam, eu gostaria que mais pessoas participassem, mas não insisto, eu convido,
presto contas do que está acontecendo, mas não fico seduzindo para participarem. Este
dinheiro que a gente investe hoje uma parte é do nosso bolso, uma parte é Lei de Incentivo”.
Comento sobre Denise que também comanda uma Fundação na empresa. Ela é muito clara:
“Para mim é uma missão de vida mesmo, bem estruturada, era isso que eu queria fazer, eu
fiz coaching, eu vejo como trabalho, não é porque eu quero preencher meu tempo, nem
porque preciso ficar de olho na empresa. Também não vejo as pessoas me olhando desta
forma. É um trabalho como outro qualquer, é o que eu escolhi. As pessoas me veem como
uma #profissionaldaárea”.
Eliana ganhou prêmios com seu trabalho, é chamada para contar sobre sua experiência
em outras grandes empresas que estão acordando para a importância deste olhar e destas
práticas. “Muitas famílias estão me chamando para entender, para saber como é que faz,
as dificuldades que eu tive para implantar tudo isso porque no fundo as histórias são muito
parecidas. É muito difícil você ter uma causa, você mobilizar a família, e estar todo mundo
de acordo, mas e aí: Vamos fazer acontecer”?
E completo com “Vamos tirar o dinheiro do bolso?”
“Quando se está ligado com o negócio, como foi no nosso caso é um pouco mais fácil, é
importante todos estarem de acordo”.
Pergunto como seu pai e o irmão que ainda atua na empresa veem isso tudo “Meu pai fica
bem orgulhoso, é bem envolvido. Já não é tão ativo quanto antes, mas fica orgulhoso. Com
meu irmão tenho uma ótima #relaçãodeconfiança, a gente se complementa, trocamos muitas
ideias, com genuíno interesse”.
“Leva em conta minhas perguntas, minha opinião. Às vezes fico um pouco chateada porque
o papel dele é difícil por participar de todos os comitês de todos os negócios, e não
consegue falar tudo o que está acontecendo. Já tive uma discussão com ele e com a minha
irmã, porque a gente sente um pouco de não estar participando de tudo, mas ele é o nosso
representante. A gente se dá super bem”.
De novo o respeito às #hierarquias, ao papel de cada um, a clareza de posições.
Pergunto sobre as irmãs e ela ri, “Uma irmã é zero envolvida, pede para não ser convidada,
meu pai insiste para ela participar, mas ela não quer. Ela cuida dos filhos, gosta de costurar, fez
gastronomia, o mundo dela é outro. A outra irmã é mais parecida comigo, ela é do Conselho
de Família, bem questionadora, quer defender os nossos interesses. Ela levanta algumas
bandeiras, é mais de bater, eu sou menos de conflito, mas ela é uma pessoa que na hora
que precisa falar mais grosso, ela fala. Tem uma paciência fenomenal, que eu não tenho,
trabalha com a #comunicaçãodafamília. Ela é muito inteligente, e tem esta habilidade de
entender cada um e ajudar, é o trabalho dela”.
A visão de longo prazo de Eliana é incrível, porque tem consciência que é responsável pelo
futuro da empresa “É uma empresa muito tradicional, fazendo o mesmo produto há 86 anos,
como é que vamos sobreviver mais 80 anos? Não é fazendo o que a gente fazia, por isto
estamos dando tanta importância aos projetos de Inovação, Inovação Aberta, como
chamamos”.
Como ela mencionou o Conselho de Família, peço que me conte um pouco sobre ele.
“O Conselho de Família cuida das #próximasgerações, como passar para elas os #valores
da família e que nos trouxeram até aqui. Na minha geração são 10, na seguinte são 17”.
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“Eu sou super resiliente, há muitos anos que eu venho falando de fazer um investimento
social mesmo como se deve. Antes cada um tinha suas particularidades, do tipo, eu gosto
desta causa e vou doar aqui. Não foi fácil, foi bem desgastante, eu fui bem insistente mesmo,
porque não era entendido desse jeito. Era entendido como assistencialismo, caridade, e não
era isso que eu queria fazer, então foi difícil convencer”.
Esta conversa entre gerações, que eu prezo tanto, na família de Eliana fica claro num diálogo
com o pai, “O meu pai sempre dizia que tínhamos que fazer algo que dê dinheiro, mas eu
dizia, quero ter uma ONG. Mas você não vai trabalhar? Como se isto não fosse trabalho,
tem esta mentalidade. Mas ele está mudando, aceitando mais, você vai mostrando o seu
engajamento, o que você de fato quer fazer e acredita”.
Eliana tem uma liberdade muito grande: “E tem outra coisa, eu não dependo da empresa,
eu tenho as coisas que eu faço na pessoa física, então não preciso deles, mas eu queria
convencer de que é um bom caminho. Envolver a empresa, a família, e agora eu estou
contente que consigo fazer as duas coisas. Eu também criei uma rede fora, então vou aos
lugares e conheço várias tribos, isto dá #legitimação para fazer”.
Quase me levanto e aplaudo. Pelo equilíbrio, pela tenacidade e pela determinação.
“Não é do dia para noite, é construído. Fiz muitas tentativas, apresentei muitas ideias, recebi
muitos nãos. Tem que esperar, tem que ter paciência, eu fui bem resiliente, mas quando
você consegue o apoio de pelo menos uma pessoa, nossa...”
Eliana me conta do projeto que está elaborando para 2020. Um projeto imenso de alta
complexidade que envolve muitos setores da sociedade, desde sua empresa como um
todo, ao bairro onde está instalada, aos moradores de rua, população envolvida com
drogas, etc. Seus olhos brilham.
“A gente não tem a resposta, nós vamos construir. Eu quero mesmo resolver o problema,
não é só ajudar, a gente ajuda, contrata o ballet, não é isto que está resolvendo. Eu quero
conversar com o traficante, quero saber o que está pegando, do jeito certo. O que precisa, o
que podemos oferecer, quem vamos precisar acessar para resolver os problemas. Eu estou
super empolgada, o desenvolvimento de todos é uma condição sine qua non para termos
uma cidade melhor”.
Dou os parabéns a ela, e ouço: “É pouco, eu sei”.
- Pouco?
“Eu sou um pouco insatisfeita, acho que sempre dá para fazer mais, mas eu sei que é o
começo”.
Digo que é um começo onde muita gente nem acaba, e tento costurar com o início da
entrevista, a história da #culturafamiliar.
“A gente falava que lá na lojinha dos meus avós, o cliente era atendido pelo dono, e era mesmo.
Então quando eu comecei a trabalhar se precisasse levar para conhecer o espaço, eu ia,
levava, aprendi na família ter humildade, ter que fazer tudo, experimentar, gastar sola de
sapato. Eu nunca me senti menos, agradeço por ter sido assim, por ter tido esta experiência.
Conversar com todo mundo, tratar todo mundo igualmente, isto eu também aprendi. A gente
valoriza muito os #trabalhosinvisíveis”.
A cultura da aprendizagem é uma constante na sua fala “A hora que eu acho que eu sei
alguma coisa de impacto, nossa, eu vejo que não sei nada. Sustentabilidade então...” e
novamente usa a expressão “Uma eterna aprendiz, não sei nada.”
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Comento que é a primeira pessoa que entrevisto da sua geração. Todas as outras são mais
velhas, e eu percebo, e isto é importantíssimo, que não há ressentimento na sua história em
relação à história da empresa, mesmo quando aponta as diferenças entre ela, o irmão e o
pai, não me soam como uma queixa.
“Ah, não, é assim e não vai mudar”, diz rindo. “Nisso eu sou bem resolvida”.
- Muito, muito, parabéns!
“Talvez em outra época eu fosse mais ressentida, mas hoje, como eu conquistei outras coisas,
isso fica de lado, não é mais importante. Tem uma listinha de coisas que eu não gosto, do
tipo, como o Conselheiro fala isso para mim, mas é tão maior tudo o que está acontecendo
que eu relevo.”
Eliana, vem de uma família de construção civil, não é engenheira, mas constrói
relacionamentos, oportunidades, novos negócios, enxerga longe, e tem algo muito forte que
é o desejo de fazer algo que importe. E fazer bem feito, e fazer com suas mãos, e procurar
auxiliares, e se manter no foco, e ser resiliente, mas principalmente se colocar sempre na
posição de #aprendiz.
Nos despedimos, Eliana vai buscar a filha numa atividade.
“Se você quiser conversar de novo, eu estou à disposição, eu adoro conversar sobre
#empresasfamiliares. Posso te contar mais”.
Sim, Eliana, quero muito mais, quero ouvir você e sua inesgotável procura de novas formas
de estar no mundo.
#papeldaavó

#amulhernasempresasfamiliares

#culturadetrabalho

#empresadafamília

#mulheresquetrabalham

#empresasfamiliares

#machista

#constróiumnegócio

#valordareligião

#apaziguadora

#Peacemaker

#CEO

#criaçãodecultura

#hierarquias

#profissionaldaárea

#relaçãodeconfiança

#comunicaçãodafamília

#próximasgerações

#valores

#legitimação

#culturafamiliar

#aprendiz
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Fernanda me recebe no seu local de trabalho, é uma mulher nos seus 40 e poucos anos.
Já tínhamos nos encontrado anteriormente em alguns eventos ligados ao tema de
#empresasfamiliares, #sucessão etc.
Eu conhecia um pouco o trabalho que ela faz com as famílias, mas não sabia nada da sua
história pessoal.
Fernanda conta que “...é a quarta geração de uma empresa de mais de 90 anos, líder no
mercado. O avô fez a empresa crescer, eram sete irmãos, uma única filha e uma neta
mulher, que sou eu”.
“A minha história começa há 20 anos. Quando comecei a estudar #sucessão e administração
de #patrimôniofamiliar e tudo o que se fala agora, não havia, pelo menos no Brasil, muito
conhecimento e menos ainda pessoas produzindo conhecimento. Era uma campo árido”.
“Considero que aprendi algumas coisas e que já posso ensinar, e vi muito este perfil que
você está pesquisando: uma #esposa que não é #donadopatrimônio, mas, que acaba sendo
incorporada nele, e no fim, o patrimônio é dela também. Pelas leis de hoje, mesmo casada
com separação total de bens, se ele faltar antes dela, ela é meeira e não tem conversa. Tendo
filhos em comum, também é dos filhos e em contrapartida ela tem a missão de
#acolherosfilhos e apoiá-los para terem o melhor aproveitamento deste patrimônio”.
Formada em Publicidade, Fernanda foi trabalhar na empresa da família. Rapidamente
entendeu que precisava ter uma visão ampla do negócio, porque “qualquer coisa que
acontecia na empresa a verba da área de publicidade era cortada, tirava a verba”, ela
queria saber o porquê desta política, não era assim que queria atuar, “queria entender o
negócio estrategicamente e fui estudar. Estudei fora do Brasil, fiz MBA, voltei e entrei na área
de #planejamentoestratégico”.
Fazendo um paralelo com a literatura, uma das minhas paixões, estes primeiros 15 minutos
de conversa com Fernanda são como o primeiro parágrafo de um romance onde o autor já
conta ou antecipa o que vai acontecer no livro. Fernanda já começa apontando o caminho:
“Só há uma saída para quem quer participar de uma #empresafamiliar: #educar-se neste
mundo através do estudo e da participação ativa no #entendimentodonegócio, mesmo que
você não ocupe uma posição executiva dentro dele”.
“A empresa da minha família tinha 70 anos e precisava achar uma solução para ela. Entrei
neste lugar que era novo, ninguém tinha olhado pelo lado da #visãoestratégicadonegócio.
Contratamos um executivo, montamos um Conselho de Administração, mas ainda assim ele
não resolvia o problema dos #núcleosfamiliares.
Eram cinco núcleos familiares, (um dos tios morreu muito cedo e o outro não teve filhos),
criou-se então a Governança Corporativa, mas não havia o que hoje conhecemos como
#GovernançaFamiliar que é de fato quem vai atender às famílias e aos #herdeiros em
relação ao #patrimônio”.
Fernanda, ao falar do seu trabalho atual com Governança Familiar, conta do seu papel na
família e, paralelamente, como vê o papel da mulher neste mundo empresarial.
Seu resumo é claro e conciso:
“Vamos pegar como exemplo uma empresa que num determinado momento é vendida, ou
tem a gestão profissionalizada. O que acontecia? Tirava-se as pessoas da família que
estavam no comando e iam todos, inclusive a vovozinha que já estava em casa, para o
Conselho. Contratava-se um Executivo que vinha do mercado que chegava naquela reunião
e não conseguia entender nada. Um estava falando numa frequência e o outro na outra, um
estava falando do negócio e o outro da vida, “preciso comer”, são coisas muito diferentes.
Era um #depósitodeherdeiros, “bota eles lá para não atrapalhar”. Precisava ser criado um
outro patamar”.
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Comento que é como se encostassem todos num canto bem longe para não atrapalhar
quem trabalha. Fernanda concorda e acrescenta: “O que cabia a estes #herdeiros era a
#filantropia, um caminho meio natural, e era a mulher quem cuidava deste trabalho, trabalho
este, que não significava quase nada ou nada mesmo no negócio, porque dos negócios os
executivos estão cuidando. A mulher neste momento ficou muito enfraquecida porque não
#entendiadosnúmeros”.
Na sua trajetória percebe este jogo e resolve mudá-lo “Falei para mim mesma: Ah, eu vou
entender deste negócio”, procurou uma das universidades mais prestigiadas do Brasil e fez
outro MBA “porque eu chegava na reunião e eles não queriam me ouvir”.
Falo da falta de #legitimação e de #reconhecimento de quem não entende de finanças e
ela concorda: “Entender dos números não significa que eu saiba fazer os números, mas
significa que eu converso na mesma língua, e a partir daí ganho uma chancela que posso
#falardenúmeros. E isto foi muito importante na minha história”.
- O que foi mais importante? O reconhecimento?
“Foi o conhecimento e o título. O título me garantiu, e garantiu a todos o que eu já sabia, mas,
não tinha o nome. Com o conhecimento eu conseguia provar através dos números o que
eu pensava, podia questionar algumas coisas. Isto dá a credibilidade que você precisa na
sua família para tocar em certos pontos, muda muito! Na minha história foi mais ou menos
assim”.
Fernanda dá uma aula que eu gostaria que todas as mulheres que entrevistei ouvissem. Ela
oferece uma visão reflexiva do processo de #administraçãodepatrimônio, com uma ênfase
muito grande nas #relaçõesfamiliares e no #conhecimentodonegócio. Trata sem medo, sem
cerimônia, sem melindres, do #significadododinheiro, do assunto #dinheiro que precisa ser
entendido e respeitado, do #patrimônio olhado como algo familiar.
Comento que muito se fala em #patrimôniofamiliar, mas na prática ele não é familiar no sentido
amplo e democrático onde todos deveriam ter voz e conhecimento “o que normalmente
acontece é que só uma ou duas pessoas dominam o conhecimento e por isto, detém o
controle dele”.
Abaixo, um resumo lúcido da visão de Fernanda sobre as famílias com #empresasfamiliares:
“Eu comecei a perceber que as famílias têm muita dificuldade de entender que uma coisa é
o #negócio, a outra é o #patrimônio.
Se a família é dona de um negócio, todo o dinheiro é reinvestido no negócio e vai para o
negócio, o nome do que se recebe no fim do mês é #salário, portanto, a pessoa parece
#rica, mas é assalariada. O dono, fundador, tem cara de rico, mas é assalariado, porque se
precisar comprar um carro ele não tem o dinheiro”.
Eu concordo: se ele não tivesse feito uma poupança do salário, ele não teria.
“Não teria mesmo. Então, o que começa a acontecer é que você como dono do patrimônio
está de mãos atadas. E o único jeito de você sair desta prisão é você ter outras fontes de
renda. Mas, para você ter outras fontes de renda, você tem que fazer acordos com seus
#sócios, e para isto há o Conselho de Administração para acordar políticas. Quando a
empresa é profissionalizada ela vai dar #dividendos, não dá mais para tirar dinheiro, não
tem mais a informalidade das retiradas, não tem a mesma flexibilidade que você tinha quando
estava na gestão. Ela se profissionalizou e tem um limite de dividendos e, cada vez mais os
controles vão ter que melhorar. Isto é muito complicado.
Nesta passagem do universo de #famíliaempresária para a #empresaprofissionalizada, as
coisas ficam muito complexas.
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Aí entra a #GovernançaFamiliar, o meu trabalho, para que você e seu #núcleofamiliar,
saiam deste lugar desconfortável. Por exemplo, numa empresa com três irmãos/irmãs, cada
núcleo tem que ter sua liquidez, seu patrimônio, e suas fontes de geração de dividendos
que são os negócios, e aí tem que ter habilidade para #administraropatrimônio, pois, os
negócios serão tantos quantos vocês quiserem ter”.
Fernanda é de uma clareza desconcertante principalmente para mim, que tenho muitas
questões em relação ao direito/dever sobre o conhecimento do patrimônio, e ouvindo-a me
sinto saindo da caverna de Platão, com a luz queimando meus olhos e me perguntando:
“Ah, isso pode?”
E parecendo adivinhar meus pensamentos continua:
“No caso de venda do #negócioprincipal, pode ser que ainda tenham ficado algumas coisas em
comum para serem administradas com antigos sócios, que vão ter que continuar discutindo
junto e realizando junto. Mas nem por isso os #núcleosfamiliares não têm que saber o que
está acontecendo, porque isto faz parte do patrimônio de vocês que está lá, é o dinheiro de
todos”.
E repete: “... porque isto faz parte do patrimônio de vocês que está lá”.
“Na reunião de núcleo da família tem que se esclarecer qual o negócio familiar atual: tem
a parte de liquidez, dos imóveis e a rentabilidade do negócio, são três pilares a serem
administrados, e é isto que acontece com a maior parte das famílias: elas não conseguem
estabelecer as regras de como #viversemonegócio, no caso a empresa, a indústria, etc.
É exatamente isso que você coloca no início do seu trabalho, os conflitos que surgem nas
gerações que vão entrando no desenvolver do negócio, na venda da empresa, no ingresso
de outros familiares etc.”
Penso em como Fernanda transformou a sua trajetória de vida neste empreendimento de
construir junto com as famílias o entendimento saudável dos negócios, e como é fácil cair
em tantos conflitos, desconfianças e infelicidades. O trabalho dela é sistêmico envolvendo
a família como um todo, levando em conta os jogos relacionais, “você precisa entender
como é este #sistemafamiliar, tem marido que confia na esposa, tem marido que não confia,
tem relações que estão deterioradas. Entender o sistema que permeia este núcleo é importantíssimo, e em vários processos que eu vivi, tinham famílias que queriam até se separar
(casais) e depois chegaram à conclusão de que precisavam se organizar e criar a sua forma
de administrar”.
Fernanda é firme: “O melhor administrador do patrimônio é quem já está ali administrando e
já conhece. Se você entender que o dinheiro é algo profissional e vai render o que é possível,
isto poderá num primeiro momento gerar insatisfações, as coisas precisam ser construídas,
mas, em outro momento tudo poder ser mudado, para que todos se sintam ouvidos”.
Ela pontua muito claramente o #pesoemocional que os bens têm, imóveis, por exemplo, mas
sugere uma apreciação profissional e uma responsabilização de cada membro da família
pelo custo e rentabilidade. “não dá para querer ter uma casa de férias, um avião, um
helicóptero e não pagar por ele”.
Parece simples, mas é dificílimo, e por isto ela coloca toda a atenção para a passagem
das gerações, adequando e atualizando os discursos e expectativas, “A #sucessão não
tem mais a ver com #seguiroqueexistia, as coisas precisam fazer sentido para esta nova
geração”.
Cito a frase de Eliana sobre sua empresa de 86 anos “É uma empresa muito tradicional,
fazendo o mesmo produto há 86 anos, como é que vamos sobreviver mais 80 anos? Não é
fazendo o que a gente fazia...é com inovação”
“É isso!”
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Falo sobre como a #novageração procura pelo #propósitonosnegócios, mas ainda sem
muita clareza nesta busca e como esta indefinição torna-se um campo fértil para surgirem
conflitos, críticas quanto à maneira de gerir os negócios dos que estão na frente, críticas
quanto aos impactos negativos que os negócios causam, etc. Conto de um empresário que
me disse: “Acho que vou vender tudo, além de meus filhos não se interessarem, acham que
o meu negócio vai acabar com o mundo.”
“Esta é a diferença! Os filhos hoje têm a #opçãodeescolher. E aí começa uma nova história.
Pegando o exemplo que você deu: Tem um negócio tradicional da família que faz plásticos.
Só que plástico está matando as baleias, não tem mais sentido. Se uma pessoa da família
tem um dinheiro e quer investir em algo de impacto, criar uma linha biodegradável, por
exemplo, ela pode, mas pode ser que nem todos queiram. É a hora de pegar este recurso
e fazer algo que faça sentido para esta próxima geração. Por isto reforço: A sucessão não
tem a ver mais com #seguiroqueexistia.
E, se você não abre esta conversa com os filhos desde já para aprenderem a não
#gastaropatrimônio, mas entender a complexidade dele, pode ser que passem a vida
trabalhando em alguma outra empresa e se sentindo mais realizados, mas vão precisar
tomar conta do #patrimônio um dia. O movimento é difícil. É muito difícil ser livre. Quando
você fala, eu vendi a empresa e sou livre, pode não ser assim, o dinheiro pode te paralisar”.
Comento que muitas vezes o prêmio é um castigo, “Quando você não tem um projeto é um
castigo. Qual o projeto de vida para você sentir que aquilo tudo que foi conquistado está
fluindo e te trazendo realização”?
Vamos avançando nas comparações com as gerações anteriores, onde não havia escolha,
todos trabalhavam na empresa, e das diferenças de inclusão entre #filhos e #filhas.
Exemplifica com a sua história pessoal, como este processo que ela acredita ser a forma de
organizar as famílias, aconteceu.
“Minha vida mudou no dia que eu organizei minha parte financeira e patrimonial, quando
comecei a dar sentido para o meu negócio, o que faço hoje, que não era o negócio da minha
família. Desta forma eu consegui criar uma #estabilidadefinanceira, eu não precisava mais
do meu trabalho para viver, e meu trabalho decolou. Porque quero realmente realizar algo
com propósito, e o meu propósito é ajudar as famílias a desenrolar estes nós que elas vivem,
para que não percam o #patrimônio que tem hoje com confusões existenciais, e para que
possam direcionar toda esta garra e energia para algo que vá fazer sentido. Isso é possível,
mas tem que ter coragem e ir em frente.
O meu patrimônio, como te falei, vem por parte da minha mãe, que era filha do meu avô
aquele que fez crescer a empresa.
Ela está doente agora, já faz um bom tempo. E a partir desta questão dela, eu comecei a
me estruturar para absorver este patrimônio e cuidar dele. Isto é um processo muito difícil.
Entrar no patrimônio, quero dizer, chamar o contador, fazer a holding patrimonial, pagar os
impostos, cuidar dos imóveis, da imobiliária, é um processo muito pesado”.
Cita sua mãe como exemplo do que não quer dizer um dia: “Sou um sanduíche, não tenho
voz nem na ida nem na volta. Fiquei no meio. Meu pai mandava em mim e agora minha filha
manda em mim”. E lembro do comentário de Carla sobre “era filha de pai e agora sou mulher
de marido”.
Comenta que houve uma época de amplo desenvolvimento industrial no país, onde o
valorizado era ter uma indústria. Os filhos iam sendo convocados para o trabalho sem
muitas perguntas.
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Fernanda ri e acrescenta: “O sonho desta geração que hoje está deixando ou já deixou o
comando era ter três filhos, um ia ficar no Comercial, um em Vendas e o outro no Administrativo. Ou
no comercial, na produção e no administrativo. Três filhos e estava resolvida a #sucessão,
o fundador podia ficar tranquilo”.
- E se tivessem mulheres era uma decepção, completo o drama rindo também.
“Iam todas para o RH, ou no máximo para o Administrativo. Esse era #omodelotradicional.
Acontece que o mundo mudou e essa capacidade de se ressignificar tem que estar afiada.
Agora há mais liberdade, mas isto pode gerar muita confusão se algumas barreiras não
forem ultrapassadas. Quando você começa a perceber que independente do que você
goste de fazer, sempre o seu patrimônio vai se constituir de liquidez, imóveis e negócios,
você já resolveu o problema”.
Mas seus olhos, e os meus também, brilham quando ela fala “O que mais me empolga é que
ninguém nasce sabendo fazer isto. Nem a geração do pai e nem a dos filhos. Então todos
precisam aprender juntos, é o que faz este trabalho ser único”.
É tudo no que eu acredito também!
Falamos de construção de #laçosfamiliares, de #construçõesdefuturos, onde a
#consanguinidade é apenas um dos pilares da família, e que o #negócio não pode ser algo
que escravize, ou um mandato de infelicidade. Fernanda toca num ponto que para mim é
crucial: “Se tem uma coisa que a empresa familiar faz, e muito bem, é acabar com a
#autoestima de alguém. A nossa geração talvez tenha passado por isso, mas nossos filhos
não precisam, nós os criamos, e já sabemos o quanto isto é destruidor, podemos
fazer diferente”.
Comento que seguir a #tradiçãodafamília, ter esta #visãoestratégicadopatrimônio e estar
disposto a fazer estas mudanças pode ser muito doloroso emocionalmente, pode ser
sentido como invasão, perda de autonomia, e um controle não desejado, nem solicitado por
aqueles que estão no comando.
“Diria que é pesado de qualquer jeito. Se você puder fazer isto junto com seus pais é o ideal,
porque se alguém faltar, você vai sofrer a perda e não haverá confusão a resolver. Você
simplesmente vai sofrer a perda”.
Comento com ela sobre um filme japonês A Partida que fala sobre a morte e suas despedidas.
Meu marido comentou que ele queria ser aquele que todos diziam adeus chorando e sorrindo
e que não deixava brigas para serem resolvidas.
Fernanda me dá vários exemplos de famílias com quem trabalhou, que chegavam a ela
desorganizadas, desinformadas sobre o negócio, muitos talentos pessoais que não eram
valorizados, uma pressão enorme para que um dos membros da família ocupasse posições
importantes, mas, que não tinha nem competência e nem desejo “o quanto isto é desastroso”.
Focamos na posição da mulher, da ex-mulher, da mãe, da filha, neste processo.
“A #GovernançaFamiliar da forma que eu acredito que deve ser feita é para
#nãodeixarninguémdefora. Todo o resto são subterfúgios. É preciso nos alinharmos para
vivermos em #harmonia e #bem-estar.
Quando temos estas construções familiares bem feitas, você não é mais a #palpiteira, nem
a #eminênciaparda, você é parte deste núcleo e #parterelevante. Porque o importante das
decisões do núcleo é que elas sejam em consenso, se você está lidando com seu filho,
com seu marido, enfim, é um aprendizado. Porque no fim quem manda no patrimônio é seu
marido e você, o que vocês disserem está dito, mas o que importa é que todos aprendam ou
testem tomar #decisõesemconsenso. Ouvir o filho que pensa de um jeito, a filha que pensa
de outro, e tentar também se colocar neste lugar e ver o que eles estão vendo, ou porque
não estão vendo assim determinada coisa. Dinheiro é vendaval, se você ensinar seus filhos
a ter esta harmonia, este bom senso e vocês juntos construírem isto, é a maior #herança que
podem deixar”.
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Às vezes os filhos querem fazer algo para simplesmente provar para um pai que podem
fazer, e estas disputas que têm sua base fora do negócio, trazem consequências drásticas
para uma família.

Para saber mais:
Taos Institute
www.taosinstitute.net/
Cambridge Family
Enterprise Group
www.cfeg.com.br/
De Família
defamilia.com.br/
The Impact
www.theimpact.org/
Mais citados:
#empresafamiliar
#chifemotionalofficer
#mulhercuidadora
#conflitosdelealdade
#herdeiraeherdeiro
#herança
#belezaXinteligência
#bensquenãocontam
#palpiteira
#eminênciaparda
#protetoradosvalores
#sucessão
#filhosefilhas
#patrimônio
#GovernânciaFamiliar

“Eu já vi muitas famílias em que o filho quer fazer um negócio, o pai dá o dinheiro e fala
“Vai”. Ele não tem estrutura, não tem condições para fazer aquilo. É bom numa área e não
no conjunto. Ele quebra, vai carregar este peso para o resto da vida, o pai vai jogar isto na
cara dele para sempre e a mãe vai ficar no meio da relação”.
- Como você trabalha isto?
“Eu trabalho mostrando que a estabilidade da família e do núcleo é construir algo que
#ninguémquebre, porque o objetivo não é quebrar, não é acabar com a #autoestima de
alguém. É construir uma família que saiba entrar e sair de negócios e ganhar dinheiro em
cima disto”.
Falamos sobre a qualidade da informação que chega para os membros da família, envolvidos
ou não no negócio, e como estes ruídos de comunicação vão criando fantasmas e crenças
tão duras e reais que para resignificá-las é preciso um enorme e delicado trabalho.
“...a sensação é de #vazamentodainformação. A informação é de qualidade ruim, distorcida,
e quem está fora e a recebe, coloca-se na posição de checar com alguém a veracidade”.
E explica que, se um membro da família trabalha na empresa, mas não conhece de fato o
negócio, “a família acha que ele está lá representando-a, mas ele não está, ele é só do
Marketing, por exemplo, não tem ideia do todo”.
Apontamos para as formas de fazermos #acordos, aqueles que seguem somente a lei e não
são construídos em consenso são mais seguros, porém é possível #deixaraemoçãodefora?
“Não concordo, é um erro, não dá para #deixaraemoçãofora. É sempre mais fácil continuar
do jeito que vem vindo, do que parar e refletir, isto dá trabalho, dá crise, dá atrito, mas é
a maneira de crescer, de mudar. O que demorou muito para eu descobrir foi que a gente
sempre olha para um determinado negócio, e esquece que o nosso #negócioprincipal é o
#patrimônio e os negócios que advém dele. A tendência é afunilar a visão e as discussões
em um ponto e, se o todo não estiver claramente organizado, as pessoas não se realizam,
ficam infelizes e se realizar é fundamental para criar propósito de vida e energia para cuidar
do que foi deixado como legado pelos que vieram antes de você.”
Uma frase que Fernanda falou e repete ao longo da conversa quase como um mantra “o
objetivo do dinheiro e do patrimônio, é trazer #bem-estar e #harmonia para as pessoas.” é
quase uma negação do que ouvi tantas vezes, pois, parece que para o patrimônio crescer a
felicidade tem que ser sacrificada, como se dinheiro e felicidade fossem inimigos e, portanto,
impossível conviverem lado a lado ainda mais dentro de uma família.
Fernanda traz este sopro de esperança, propõe esta nova visão, que se constrói através do
conhecimento e do estudo.
Numa família de muitos homens, ela e sua mãe abriram este caminho.
Que prazer ouvi-la, saber que há uma saída afetiva, colaborativa e contemporânea para as
famílias que às vezes podem se sentir como Dante Alighieri na Divina Comédia:
No meio do caminho de nossa vida
Me achei em uma selva escura
Quando o caminho correto se perdera
Nos despedimos com algumas promessas de quem sabe, um dia juntarmos nossas ideias
e trabalhos em algum projeto colaborativo.
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Ignacio Binimelis – O Lobo de Gubbio
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Ignácio é a terceira geração de uma família chilena, baseada em Santiago do Chile, e me impressionou muito uma vez que o assisti falando sobre sua empresa familiar que vem da sua
mãe. A maneira como ele conta a história da mãe ao receber a herança, me impressionou
muito. Sob sua autorização, é o único dos depoimentos identificado por nomes verdadeiros.
Transcrevo o email de Ignacio.
A origem do nosso Family Office - Lobo de Gubbio - vem do patrimônio criado por meu
#avômaterno; portanto, minha mãe foi quem liderou a criação deste e é a proprietária do
Family Office. Tão logo recebeu a #herança ela decidiu incorporar seus cinco filhos à sociedade
e delegou a seu #filhomaisvelho a administração deste (eu).
Para ela, tem sido um processo de profundo desenvolvimento da consciência sobre o
#significadododinheiro em sua vida e, se deparado com as dúvidas sobre qual é o papel
do dinheiro em sua família e qual é a maneira apropriada de lidar com essas questões com
seus filhos. No seu caso, o dinheiro lhe permitiu desenvolver muitos de seus projetos e
contribuir significativamente para o mundo, mas, ao mesmo tempo, por dinheiro, ela teve os
#conflitosmaisdolorosos de sua vida.
O nome Lobo de Gubbio surge do mito de São Francisco de Assis, que doma um lobo na
cidade de Gubbio 18
.
Certa feita, estando Francisco de Assis em peregrinação pela cidade de
Gubbio, ao norte de Assis, soube que a população daquela região estava
em desassossego, pois ali morava, nas encostas de determinados penhascos,
um lobo feroz, que já tinha devorado muitos animais, e mesmo algumas
crianças.
Tantos foram os prejuízos verificados e o pânico espalhado pela cidade, que
a população foi ao seu encontro, para que ele abençoasse aquele lobo, e
rogasse a Deus que o fizesse desaparecer, para que a paz se restabelecesse.
Em êxtase, São Francisco ouve: - Vai, Francisco, conversar com ele, o lobo.
Depois de entendê-lo, volta e conversa com os homens, e vê se os entende,
o que acho mais difícil. Procura fazer uma aliança entre uns e outros, para
que o que sobre, não falte a quem tem fome, e que, depois de amansada
a fera, não a maltratem, pois quase sempre depois da paz, surge o abuso.
O lobo tem fome, Francisco!…
Francisco despertou do êxtase e sentiu o drama do velho lobo. E partiu para
uma das gargantas do Monte Calvo, situado nos Apeninos. O grande animal,
ao ouvir a voz cantante do homem, saiu do seu esconderijo, talvez pensando
em alimento e água, esquelético e meio fraco. Vidrou os olhos no pequeno
homem de Deus, e esse lhe falou mansamente:
– Irmão lobo!… Que a paz seja contigo, seja feita a vontade de Deus, e não
a nossa! Eu sou de paz. Venho pedir-te em nome de Deus e de Jesus, que
tenhas paciência, pois nada vai te faltar: água, comida e lugar seguro. Basta
que tenhas um pouco de confiança nos homens, porque nem todos são
violentos, muitos são bons e gostam de animais. Podes conviver em paz com
eles e comer o mesmo que eles.
Espero que me ouças. Peço-te para ir comigo até eles e lhes pedirei para te
atender nas tuas necessidades. Eu também sou um animal, nada tenho aqui
para te dar, a não ser o meu carinho, mas prometo que te darei a amizade de
todos, naquilo que possam te ofertar. As mães estão chorosas, temendo por
seus filhos. Vem comigo, que serás compensado por Deus!
18 Adaptado de http://rogermathias.com/blog/francisco-de-assis-e-o-lobo-de-gubbio/
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O lobo, a essa altura, já estava deitado aos pés de Francisco, roçando seu
longo pescoço nas pernas do seu protetor, submetendo-se a confiança. Este
se ajoelhou, posou-lhe a mão sobre a atormentada cabeça e agradeceu a
Deus pela nova amizade.
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Francisco seguiu na frente e o lobo acompanhou com passadas lentas, mas
sem perder o seu guia. Ao chegar ao lugarejo, o povo saiu às portas assombrado
com o fenômeno. Muitos já conheciam o feroz animal, que naquele momento
tornou-se um companheiro manso e obediente, na sombra do santo.
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Francisco levantou-se, tornou a chamar seu companheiro e foi de porta em
porta, em nome de Deus e de Cristo, pedindo aos moradores para que não
faltassem água e alimento para o lobo, e todos, vendo a mansidão do animal
junto a Francisco, concordavam.
No fim de sua vida, o lobo acomodou-se em uma velha casa, onde mãos
caridosas fizeram-lhe uma cama de palha, que foi o seu leito de morte. Muitos
moradores levavam para ele o que comer e beber, e, em uma madrugada,
escutou-se o lobo uivar, por ver na sua retina um frade a convidá-lo para um
passeio. Quando fez força para levantar-se, o fez, não com o corpo físico:
levantou-se no outro mundo, em seu duplo etérico, e acompanhou o frade,
mostrando pela cauda, a alegria que estava sentindo no coração. E
desapareceram no infinito os dois filhos de Deus.
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Para minha mãe, esta história é uma reinterpretação da importância de entender o
#poderdodinheiro e sua força no mundo - que deve ser domado para que não nos domine
- e também uma mensagem, como um lembrete, para seus filhos da importância de não
se deixar #deslumbrar pelo poder do dinheiro e com os males que ele pode acarretar; em
suma, entender a importância de #domarodinheiro para que possa ser usado de maneira a
ter um #impactopositivo no mundo e que possa alcançar os lugares mais #negligenciados
e #desatendidos.
O #lobo tem muitas interpretações e é um símbolo importante na mitologia histórica, sempre
esteve relacionado ao #oculto, ao #feroz, aquele oculto que rejeitamos de nós mesmos,
mas, ao mesmo tempo tem o poder de nos mostrar - como um espelho - o que não queremos
ver sobre nós mesmos e o lado positivo que isso tem. Nesse caso, é um convite para
#medirodinheiro em todas as suas formas, boas e ruins, e um apelo para estar sempre
ciente da relação que estabelecemos com ele e do que fazemos quando #investimos,
#doamos ou #consumimos.
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CUIDADORA EMINÊNCIA PARDA SUCESSÃO
PEACEMAKER GENEROSIDADE COM O DINHEIRO

CEO
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HERDEIRA PALPITEIRA OWNERSHIP
INVISIBILIDADE FEMININA GAROTINHA DO PAPAI

Estas histórias ficaram reverberando por muito tempo, as conexões com leituras, conversas,
filmes, músicas, eram muito intensas e a toda hora meu caderno de bordo era acessado
com notas e observações. Desta nuvem de palavras, expressões, descrições, sensações
que me habitaram ao longo do trabalho, escolhi algumas para destacar.
Invisibilidade feminina
Escolhi esta expressão como a primeira a ser comentada pela sua relevância na quantidade
de vezes que aparece nas leituras, nas entrevistas e na minha própria posição de mulher –
convivemos com ela o tempo todo.
Talvez tenha contribuído enormemente para a construção deste conceito, um dos mais
difundidos trabalhos sobre homens e mulheres nas sociedades primitivas, chamado
“Homem – o Caçador”. Caroline Perez 19relata em seu livro Invisible Woman que um simpósio
na Universidade de Chicago, em 1966, reuniu 75 antropólogos para discutir a importância
da caça na sobrevivência, evolução e desenvolvimento da humanidade. O conceito dos
antropólogos, que gerou publicações e livros, até hoje amplamente difundido, é que a caça
e o homem caçador são centrais para nos distinguir biologicamente, psicologicamente, e
socialmente dos primatas. Quando falamos homens, incluímos as mulheres, e a caça sendo
uma atividade essencialmente masculina, Caroline Perez pergunta: - Se as mulheres não
eram caçadoras, mas estão incluídas no “homens” onde elas estavam, e fazendo o que?
Segundo a autora, se o nosso intelecto, vida social, emoções e tudo o que diz respeito a
nossa humanidade são basicamente um produto do sucesso da adaptação do comportamento
do caçador e ele é restrito aos homens, “como as mulheres contribuíram para esta ‘humanidade’,
seriam elas humanas”?
Esta é uma discussão tão polêmica e tão verdadeira quanto antiga e preconceituosa,
apontando para o quanto estamos ainda imersos nessa descrição masculina do mundo
fora das portas da casa. E por que não dizer, dentro também? Um mundo desvalorizado e
interditado aos que ficam do lado de dentro, aos que se dedicam e lutam pela sobrevivência
não caçando, lutam pela sobrevivência, cuidando.
Mas seguimos com Caroline Perez, porque a história continua. Somente em 1975, nove anos
depois, a antropóloga Sally Slocum desafiou a supremacia do artigo “Homem- Caçador”
com seu, agora clássico, “Mulher, a Coletora” e fez isto com uma pergunta muito simples:
“O que será que as mulheres faziam enquanto os homens estavam fora caçando?” A lista é
grande: coletando, tecendo, guardando alimentos para épocas de escassez, alimentando,
parindo em condições adversas, morrendo no parto, tomando conta da sobrevivência da
prole e, por aí vai. Sally Slocum aponta que todos estes trabalhos, e eu gostaria de enfatizar,
são trabalhos altamente colaborativos, e que se a adaptação da humanidade se fez
somente através do desejo e da necessidade de caçar e matar, é dar muita ou total
importância à agressividade, que é apenas um fator da vida humana. E os outros?
Rosa Montero 20 ilustra estes estudos em um micro conto maravilhoso:
19 PEREZ, C.C. Invisible Woman. Peguim Random House, London 2019
20 MONTERO, R. A ridícula ideia de nunca mais te ver. São Paulo: Todavia, 2020.
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Um pequeno erro de cálculo
O Caçador volta da sua caçada, ferido e exausto, e joga o cadáver do
tigre aos pés da Coletora, que está sentada na boca da caverna
separando as bagas comestíveis das venenosas. A mulher observa como
o homem mostra seu troféu com orgulho, mas sem perder aquela vaga
atitude de respeito com que sempre a trata; diante do poder de morte do
Caçador, a Coletora possui um poder de vida que o assombra. O rosto
do Caçador está repuxado pelo cansaço e orlado por uma espuma de
sangue seco. Olhando para ele, a Coletora lembra do filho que pariu na
última lua, também todo ele sangue e esforço. A mulher se enternece,
acaricia o cabelo hirsuto do homem e decide dar-lhe um pequeno
presente: durante todo o dia, pensa ela, até o sol se esconder atrás das
montanhas, eu lhe deixarei acreditar que é o dono do mundo.
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Invisibilidade e presença, nós mulheres sabemos disto.
Ownership psicológico/emocional

Ownership é uma palavra que pode ser traduzida por “propriedade”, e também entendida
como o “direito, o ato, o estado de possuir algo”, que se aplica tanto a bens materiais quanto
a imateriais, por isto adicionei psicológico/emocional.
A forma com que aparece neste estudo é em relação a sensação da mulher de ser dona da
empresa mesmo não sendo sócia ou tendo posições nos Conselhos. Esta sensação pode
vir acompanhada de grande entusiasmo pelo engajamento na empresa em muitas
atividades que envolvem a família e os núcleos familiares, mas também pode vir como
grande frustação por falta de reconhecimento, por conflitos velados, pela busca de um
lugar próprio e não ocupado.
Este ownership não é estático, é atualizado no decorrer da vida. Regras estabelecidas com
os filhos ou antes do casamento tendem a naturalizar determinadas funções, papéis e
modos de estar na família e na empresa, as desnaturalizações acontecem nas crises, divórcios,
sucessão, morte, tudo precisa ser revisto. Estas comunicações intra e extra familiares
precisam de informação de qualidade, precisam ser claras e suficientes para evitar
comportamentos disfuncionais quando vem a pergunta: - Quem é o dono/dona?
Cada entrevistada têm uma definição própria de empresa familiar, e, portanto, de pertencimento
à mesma. Esta definição parece mais clara e consensual nas mulheres que herdam a
empresa do pai, do que naquelas que a constituem ao longo do casamento. Nas entrevistadas
cuja empresa foi fundada pelo marido, há discordâncias e diferenças deste pertencimento,
ou seja, a mulher considera a empresa como sendo da família, mas o marido, no caso
específico aqui neste estudo, não considera da mesma forma. Um campo fértil para desavenças,
guerras e ressentimentos.
Foi muito presente, esta discussão de ownership, nas histórias de Beatriz e Ana, a primeira
em relação ao ex-marido, a segunda em relação ao irmão.

Peacemaker
Resolver conflitos sem declarar guerra, algumas mulheres se colocam assim. E de fato,
muitas tem esta habilidade e são responsáveis por construírem relações mais harmônicas e
com menos sofrimento. Convidadas ou convocadas pela família negociam, escutam,
costuram posições e acordos são feitos.
Mas há mulheres que nas dificuldades, muitas vezes acima da sua capacidade de
negociação, ao invés de acordos de paz assinam rendições. Rendem-se, e os conflitos
ficam latentes a toda hora se externalizam sob as mais diversas formas e cruzam as fronteiras
familiares, intergeracionais, empresariais e podem ser altamente destruidores.
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Generosidade com o dinheiro e com as relações:
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“As mulheres são muito mais generosas que os homens,
nutrem a família com leite, comida,
21
dinheiro e recursos emocionais”. Assim Dado Salem me conta sobre sua experiência com
as famílias em processos sucessórios ou de organização empresarial. “As mães tendem a
ser muito generosas com os filhos quando da partilha de bens, no manejo do conflito entre
irmãos, e não negligenciam nunca o seu papel das relações familiares”.
Esta observação de Dado Salem nos leva a Ignacio Binimelis “(...) tão logo (a mãe) recebeu
a herança ela decidiu incorporar seus cinco filhos à sociedade”.
O papel generoso da mulher e o cuidado em manter minimamente a harmonia familiar
promovendo uma distensão das relações pode ser muito bom para a família como um todo,
mas pode, por outro lado, colocá-la no lugar daquela sempre pronta a responder às
necessidades emocionais familiares.
É importante frisar que esta percepção veio dos dois homens entrevistados, porém, acho
interessante “desnaturalizá-la”.
Esta “naturalização” em alguns casos pode isolar a mulher tirando-lhe a possibilidade de
ocupar outras posições que ela deseje também, ou dificultar outros que queriam e
possam ocupar este lugar na família. Deixar que estas posições Emoção - Mulher X Negócios
- Homens sejam mais fluidas.
Proteção dos valores
Em famílias muito ricas, ou que enriqueceram rapidamente, muitas mulheres se encarregam
de proteger os filhos dos perigos do dinheiro fácil e da inversão de valores que lhe são
caros.
Procuram envolver os filhos em causas sociais, em mostrar o mundo “real” numa genuína
preocupação, mas reconhecem que é muito difícil dado o ambiente que vivem.
Estendem, ou tentam estender, esta proteção e influência, que consideram positiva e
necessária, aos maridos como nos casos vistos aqui, citados por Beatriz e Carla, porém os
ex-maridos estavam à procura exatamente disto: sucesso, poder e dinheiro para comprar
seus “brinquedos” - termo que todas usam para se referir a barcos, helicópteros e aviões – e
por isto sentem-se com pouca voz frente a eles.
Esta preocupação com os filhos me fez lembrar quando eu trabalhava em uma ONG onde
as mães de adolescentes, especialmente entre 12 e 16 anos, tinham verdadeiro pavor de
imaginar que os filhos e filhas pudessem se envolver com o tráfico de drogas nas
comunidades onde viviam. Neste caso, por conta da falta de apoio do poder público, escolas,
cursos, atividades de laser, elas sabiam que os filhos eram presas fáceis, no caso das
entrevistadas aqui, não é a falta, é o excesso que causa a preocupação.
As mães, mesmo vivendo realidades tão distantes, tem uma intuição aguçada para prever
as relações e os caminhos desviantes que podem ameaçar os filhos nos ambientes em que
vivem.
Este papel de Protetora de Valores se estende além da função em si e pode imprimir uma
marca importante na empresa e na família. Lembrando mais uma vez de Ignacio Binimelis,
e seu Family Office - Lobo de Gubbio, que nos mostra a grande influência da sua mãe nos
valores familiares do negócio, e a constante lembrança deles, a cada vez que se lê, ou se
fala oficialmente da empresa até mesmo pela estranheza e curiosidade: “- Por que este
nome?”, e a história recontada, retoma sua força. Não é preciso consultar contratos, acordos
etc. para cada um saber onde este negócio está ancorado. Ele está no cartão de visitas de
todos.

21 Dado Salem é economista com Mestrado em Psicologia Clínica, Consultor para famílias empresárias.
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Esta expressão não apareceu neste estudo desta forma, mas é muito citada quando se fala
na história das mulheres em empresas, sejam elas familiares ou não.
Glass ceiling é usada para mostrar as barreiras de ascensão profissional que as mulheres
encontram pela vida. Os caminhos para subir e galgar posições de comando são bloqueados
de várias maneiras, há um teto de vidro quase intransponível sobre suas cabeças por onde
veem os homens ascenderem em posições de comando.
Em empresas familiares muitos fatores contribuem para isto: primogeneidade, cultura
machista, dupla mensagem em relação as questões de maternidade oferecendo posições
menos estratégicas com mais flexibilidade e até com salários elevados, mas fora do comando,
que sutilmente ou não impedem a subida das mulheres.
Ana, Fernanda e Eliana, quebraram o Glass ceiling quando abandonaram papéis prédeterminados por serem mulheres, por serem herdeiras em empresas alinhadas com um
modelo tradicional patriarcal e, mergulhando na empresa e na administração de seu
patrimônio construíram suas carreiras e suas histórias.
Palpiteira
Este lugar é vivido de forma muito ambivalente. Uma descrição desvalorizada de si mesma
por não ser levada em conta quando no papel de dar conselhos, ser informada, influenciar
decisões, ou ponderar sobre os negócios.
Carla traz na sua experiência, o título de “palpiteira oficial” e demonstra orgulho de ser
alguém a quem pedem uma recomendação, tem um lugar para colocar sua voz e sua
expertise.
Porém, quando este olhar leva a uma desvalorização, dispara conflitos que muitas vezes
tem raízes na falta de informação, ou na informação de má qualidade neste fluxo empresa/
família. Sem informações amplas e confiáveis é difícil se expressar com propriedade, e cria-se
um ciclo que se retroalimenta: quanto menos informação, mais necessidade de obtê-la e
se as fontes são escassas, a tendência é de se formar uma rede de quase espionagem, a
procura de “vazamentos” e “checagem de informações”, o que é muito nefasto para todos.
Eminência parda

Termo que tem origem na França no século XVII - a éminence grise usada para definir uma
pessoa que detém o poder real em detrimento daquele que é o verdadeiro dono da posição,
aquele que está por trás da cena. Originou-se na figura do Padre Joseph, que se vestia de
cinza e era o poder por detrás do Cardeal Richelieu que se vestia de vermelho, - éminence
rouge, vermelha.
Em inglês o termo gray eminence refere-se também a alguém mais velho que tem uma
posição de destaque por sua experiência mais do que pelo seu poder velado, e faz alusão
aos cabelos grisalhos, não a cor da roupa.
Portanto, como em outras expressões tem as duas formas de ser utilizadas, mas a primeira
ideia é de uma posição que já vem carregada de sentido negativo, porque envolve um jogo
de poder.
Dependendo da leitura e de quem faz esta leitura pode ser difícil sustentar ou sair desta
posição.
Denise usou este termo na sua história e mostrou que se o caminho oficial é bloqueado ou
difícil, com observação, paciência e honestidade se constroem alternativas. “Eu não me
sinto assim, mas se os outros acham, o problema é deles.”
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A mulher que se torna a sucessora na empresa familiar, mas continua sendo vista como filha
que não cresceu. Uma posição delicada que pode incluir alguns privilégios, como a
garantia do emprego mesmo que não numa posição de comando, mas pode incluir ameaças
também quando, por exemplo, aparecem as questões de maternidade e a substituição rápida,
muito comum, por alguém mais “capaz”, de preferência um homem, da família ou profissional
contratado.
O desenvolvimento da carreira pode ser contaminado por estas incertezas, e Ana nos mostrou
isto, e é comum a sensação de que não está construindo uma carreira profissional, que
estaria se estivesse em uma empresa qualquer, é como se ela estivesse somente trabalhando
em um negócio. Ana também acrescentou a esta vivência o que chamou de Filhinha de
Papai, que além do mencionado acima, adiciona a futilidade e o despreparo para lidar com
dinheiro e trabalho.
Eliana, por sua vez, nos mostrou como seguir um caminho diferente, se profissionalizar na
carreira escolhida e, ao mesmo tempo continuar na empresa.
A mulher neste papel de Filha também pode também ter sua voz desqualificada ou pouco
ouvida em detrimento ao irmão/primo mesmo que seja mais preparada profissionalmente
do que eles pelo fato de serem homens, e a cultura da empresa legitima este preconceito.
Fernanda nos mostrou saídas possíveis deste lugar quando defende o poder do
conhecimento e da formação profissional como um bem a ser defendido no entendimento
do patrimônio.
A viúva
Não entrevistei nenhuma mulher que tenha ficado viúva, mas muitos textos de empresas
familiares fazem menção a esta mulher que de repente se vê obrigada a salvar ou a
continuar o trabalho de uma vida do marido apesar de nunca ter participado do mesmo.
Achei interessante mencioná-lo inclusive para desdobramentos deste estudo.
A morte súbita, o que complica muito o processo, ou a que advém da deterioração da saúde
deflagra processos sucessórios onde a mulher se vê no meio de um turbilhão de sentimentos
e decisões.
Muitas mulheres se apequenam diante deste desafio mesmo sendo profissionalmente
capazes, e entregam o processo para terceiros; mas há aquelas que sem preparo, mas por
dever, lealdade e amor ao legado decidem tomar as rédeas do negócio e em poucos anos
a empresa se desfaz.
Dois casos emblemáticos, dentre muitos, de mulheres muito jovens que assumiram os
negócios após a morte dos maridos e fizeram deles impérios.
No século XVIII Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin, que batizou com seu nome a champagne
mais emblemática da França a Veuve Clicquot, assumiu a empresa após a morte do marido,
e Antónia Adelaide Ferreira, a Ferreirinha, no século XIX, dona de uma das mais tradicionais
e requintadas vinícolas de Portugal, a Casa Ferreirinha, também solidificou e fez crescer a
empresa que assumiu após ficar viúva.
Barbe-Nicole aos 28 anos e Antónia aos 33 provaram ao mundo, numa época que as
mulheres eram invisíveis nos negócios, que se uma pode, todas podem.
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Em cada entrevista me vi um pouco, trago comigo as dúvidas, conflitos, entusiasmos, alegrias,
ilusões e desilusões de cada uma, afinal, somos parte deste mesmo recorte família/empresa
“mulheres que não têm um papel formal no negócio familiar”.
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Beatriz, 50 anos, em pleno momento de questionamentos, vivendo ainda os efeitos de uma
separação traz na sua narrativa a experiência de ver uma empresa começar do zero e em
poucos anos se tornar uma potência e o divórcio, disparando a discussão sobre os bens
que contam e os bens que não contam.
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Nós, mulheres, vivenciamos em nossas famílias, cada uma ao seu jeito, os ingredientes
históricos do papel da mulher na sociedade.
Eliana e Fernanda as mais jovens entrevistadas já apontam para algumas mudanças no
padrão tradicional de se colocarem na empresa e na família. Seus relatos são mais focados na
forma que construíram suas carreiras pessoais a partir da experiência da empresa familiar.
Ana e Carla, apesar de terem a mesma idade trazem relatos muito diferentes, mas expressam
preocupação semelhante quanto aos valores que são passados para as gerações mais
novas. Pontuam nas entrevistas os efeitos nocivos do excesso de bens materiais à
disposição dos adolescentes sem maturidade ainda para entender o processo de criação
desta riqueza.

Denise, a mais velha das entrevistadas, nos mostra um padrão ainda alinhado com uma
maneira tradicional de encaminhar a sucessão na empresa.
O que temos em comum é a vivência no espaço “entre”: ser uma família e ter uma empresa.
Neste espaço onde as fronteiras se alargam e se estreitam, são claras e são imprecisas,
bem delimitadas e indeterminadas, nos movemos.
A maneira que o ocupamos vai além do status de mãe, esposa e filha, porque requer que
nossas habilidades construídas para dar conta da família sejam utilizadas neste ambiente
que pouco frequentamos ou que frequentamos como convidadas, mas em horas de crise
somos chamadas a nos posicionar.
Que competências precisamos desenvolver? Já temos muitas, a de nutrir, a de ouvir, a de
cuidar dos relacionamentos, a de ficar atenta aos valores que nos são caros, a de deixar
sempre uma porta aberta para as urgências familiares mesmo estando envolvidas em
projetos pessoais.
Vivemos uma tensão entre aceitar os papéis que são esperados que cumpramos e o de
dizer não a eles, buscando outros lugares de mais liberdade.
Em todas as falas é muito forte a sensação de que somos invisíveis quando o assunto é o
negócio familiar. Há muitos constrangimentos, muita informação de qualidade ruim ou
escassa transitando entre as duas organizações, há naturalização de posturas claramente
preconceituosas em relação à mulher e jogos relacionais de regras nem sempre claras.
Pelas histórias contadas, e pela minha própria história, somos reconhecidas por nossos
talentos em educar nossos filhos, e as entrevistas mostram o orgulho desta posição, mas
este talento não é apropriado no ambiente empresarial, “muito feminino” expressão esta que
daria por si só um estudo.
As competências e habilidades fartamente demonstradas por estas mulheres ainda estão
carregadas da visão tradicional do que é esperado da mulher e do homem, seja na família
seja na empresa familiar. De um lado beleza, eminência parda, palpiteira, louca, sem lugar
na empresa independente do desejo e formação; de outro lado, competência, assertividade,
liderança, expertise, lugar assegurado nos negócios são como linhas paralelas, sem
intersecção.
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Estas eram minhas inquietações, vivia tudo isso. Existe uma expressão gaslighting usada
para definir um tipo de abuso moral onde a pessoa é levada ao extremo de ser questionada
sobre sua realidade, causando graves distúrbios emocionais. Em nenhuma das entrevistadas
isto aparece, mas os questionamentos sobre as competências, a propriedade das decisões,
a capacidade de discernimento e ao direito de ser ouvida, algumas vezes vem acompanhada
de: “eu não estou doida, isto está errado”.
Se definimos uma empresa como “empresa familiar”, onde está a família se uma parte dela,
a mulher, está negligenciada ou excluída? Como construir de fato uma empresa familiar que
inclua a família e todos seus membros, mesmo aqueles que por opção não queiram participar
do negócio.
Neste trabalho feito por muitas mãos, proponho estas novas possibilidades e convido a
todas a refletir como nos aponta Paulo Freire 22: “(...) a reflexividade é a raiz da objetivação”.
Estar nos bastidores pode ser uma posição de grande poder, mas ter a possibilidade de dar
um passo à frente e poder experienciar um lugar reconhecido de atuação nas fronteiras da
família e da empresa, pode ser muito desafiador e mais poderoso.
Já somos ponte entre estas margens, mas nos falta um nome, uma descrição que nos faça
existir neste lugar.
E sempre que penso em algo novo lembro de um dos meus livros favoritos, Cem Anos de
Solidão, de Gabriel Garcia Márquez, onde no primeiro parágrafo ele diz: “O mundo era tão
recente que muitas coisas careciam de nome e para mencioná-las era preciso apontar com
o dedo.” 23
Assim me senti ao entrar neste mundo, a experiência que trazia não me servia, apontava
para as coisas e para mim mesma - O que é isto? Como se chama? Senti também nas
entrevistas, esta surpresa quando me contavam o processo que passaram e procuravam
entender quem eram, qual o papel que era esperado e que podiam desempenhar.
Falta um nome, que vá além de mãe, esposa, companheira, filha, herdeira, um nome que
preencha, com sua potência, este vão entre família – empresa, que seja autoexplicativo, e
que quando pronunciado os olhos se espantem, a respiração por um segundo se suspenda:
“É isso mesmo, me conta mais.”
7.1 Chief Emotional Officer

C.E.O – OU C.Em.O.

CEO (Chief Executive Officer), CFO (Chief Financial Officer), COO (Chief Operating Officer),
CIO (Chief Information Officer) são siglas que já se tornaram comuns no jargão empresarial
quando se fala dos principais executivos das empresas, sejam elas familiares ou não, com
descrições de cargos e salários muito bem definidos.
Mas onde está o CEmO (Chief Emotional Officer)? Aquela pessoa que cuida das emoções,
das relações entre os membros da família que em algum momento vão ter que se relacionar
com a empresa.
Toda a família e toda a empresa têm alguém que faz este papel informalmente, por uma
habilidade natural ou desenvolvida ao longo da vida. É para quem todos recorrem quando
as tempestades se aproximam no horizonte ou quando a tempestade é vivida em toda a sua
força.
Nas entrevistas, na literatura e na minha experiência vejo muito claramente que as mulheres
já ocupam este papel, mas ainda com dúvidas se isto é de fato um “cargo” a ser exercido
ou “uma das muitas coisas que fazem”.
22 FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
23 GARCIA MÁRQUEZ, G. Cem anos de Solidão. Rio de Janeiro: Record, 2015.
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Testemunhando objetivamente sua história, mesmo a consciência
ingênua acaba por despertar criticamente, para identificar-se como
personagem que se ignorava e é chamada a assumir seu papel. A
consciência do mundo e a consciência de si crescem juntas e em razão
direta: uma é a luz interior da outra, uma comprometida com a outra.
Evidencia-se a intrínseca correlação entre conquistar-se, fazer-se mais
si mesmo, e conquistar o mundo, fazê-lo mais humano. 24
Nós mulheres sabemos a importância da saúde emocional da família para a empresa.
Não desprezamos a saúde financeira e a governança, sabemos o quanto à medida
que a empresa e as gerações crescem, os processos ficam intrincados e precisam
ser abordados de maneira sistêmica; que não há bons acordos e boas regras que não
envolvam as emoções, ou que pelo menos não se esteja atento a elas. A divisão
racional entre família e empresa nem sempre tem se mostrado suficiente para dar
conta das complexidades envolvidas.
Se há toda uma preparação para a formação de herdeiros e herdeiras, porque não focar na
preparação do C.Em.O?
A mulher domina uma rede sutil de relacionamentos intrafamiliares, constrói o capital social
da família,25ela está no centro do coração emocional do sistema familiar , mas não é suficiente
ser a mãe, a mulher ou a filha, é preciso que desenvolva, repito e enfatizo, esta capacidade
e que conquiste este lugar importantíssimo.
As mulheres, eu e os textos fomos dialogantes como nos mostra Paulo Freire “Os
dialogantes ‘admiram’ um mesmo mundo; afastam-se dele e com ele coincidem; nele põem-se
e opõem-se.” 26
Deste diálogo eu proponho uma descrição de C.Em.O. e ofereço às mulheres que em
posições periféricas na empresa e em posições de liderança na família já a vivenciam.
A pessoa que lidera emocionalmente a família e, especialmente no
caso de empresas familiares, estende esta liderança para a empresa,
construindo pontes com as diferentes gerações em um ambiente de
respeito, e confiança, transmitindo os valores familiares para o negócio.
Equilibrando a empresa e a família de modo que nenhuma das duas
seja sacrificada para o bem-estar da outra, contribuindo com a
construção de regras, hierarquias, desenvolvimento pessoal e
profissional de seus membros.
Dentre as competências e habilidades pessoais destaco:
• Capacidade de ouvir curiosamente cada membro da família e acolher suas inquietações.
• Conhecer, atualizar e manter vivos os valores e tradições da família, não como preceitos
imutáveis, mas como faróis balizando as ações.
• Posicionar-se claramente quanto às regras e acordos que vão além dos negócios para
que todos os envolvidos se sintam representados.
• Ser capaz de recuos reflexivos quando conflitos surgem, para avaliar o contexto e seus
atores, e propor mudanças baseadas na experiência compartilhada de todos, distanciando-se,
sempre que possível de posições centralizadoras.
• Ser capaz de ser ponte entre duas margens e observar os fluxos entre elas.

24 FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
25 CAPPUYNS, K. Women behind the scenes in family business. Electronic Journal of Family Business
Studies (EJFBS) Issue 1, Volume 1, 2007.
26 FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
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• Reconhecer a necessidade desta função para o pleno desenvolvimento da empresa e da
família.
• Criar e manter um bom fluxo de informações entre as duas organizações principalmente
no que diz respeito a qualidade e a quantidade dos dados. Sem clareza não há trabalho
possível.
• Remunerar esta posição de forma justa, pois se estamos na empresa, estamos também no
mercado, que supõe o pagamento por algo que faz ou recebe.
• Ser capaz de entender que esta ponte está entre as margens, mas é central para que se
comuniquem.
Estes são meus primeiros passos na direção de conceituar, criar, e implementar esta ideia
nas empresas familiares, sejam elas de que tamanho forem.
Duas questões eu gostaria de abrir para a discussão, a da remuneração financeira e o lugar/
cargo dentro do organograma empresarial do C.Em.O.
Há muitas críticas atualmente ao modelo econômico neoliberal, onde tudo é visto como um
produto a ser “monetizado” e só desta maneira passar a existir para o mercado.
Seria isto que eu estaria propondo? Transformar a atuação da mulher, consolidada muito
antes de qualquer sistema econômico moderno ou contemporâneo, em dinheiro ou produto?
Sim, não, quem sabe?
Para tentar responder, ou não, a este questionamento vou recorrer novamente ao texto do
27
Prof. Fuks quando ele aponta para as três dimensões que constroem um contexto:
- Relacional / afetiva,
- Pragmática / relacional
- Simbólica / reflexiva
Na família, na empresa e em qualquer processo coletivo há regras, recompensas, divisões
de tarefas, habilidades e tecnologias que atuam nestas três dimensões.
A questão remuneração/cargo deverá ser considerada sob este recorte, tanto na família
quanto na empresa, mas principalmente o recorte deverá ser o “entre”.
Se tivermos claro o tamanho da família e da empresa, suas necessidades, seu momento no
ciclo de vida e tantas outras especificidades que constroem o perfil das organizações, o
lugar e a remuneração surgirão como resultado desta elaboração.
Para algumas será uma posição no Conselho de Família, para outras uma apresentação em
uma reunião formal anual, para outras ainda uma reunião informal onde se apresentem as
realizações e desafios de cada um, cada qual com seu desenho.
Outro ponto importante que deixarei em aberto para discussões é a proposição deste
papel para a mulher, não por conta de um posicionamento clássico e preconceituoso
sobre a posição dela na família, causando certo incômodo associá-lo à remuneração. Tenho
convicção que as mulheres são capazes de aportar grandes contribuições onde quer que
estejam, usando justamente este olhar que vai além do que está sendo dito, elaborando
emoção e razão de forma muito peculiar, por isto serem remuneradas de várias formas,
inclusive financeiramente.
Ultimamente temos inúmeros exemplos de mulheres mostrando ao mundo como fazer isto,
e presto aqui uma homenagem à Jacinta Ardern Primeira-Ministra da Nova Zelândia, um
exemplo de C. Em.O. de um país. Se ela pode, todas podem.
27 FUKS, S.L. Practica Social: Un “modelo” sistémico de comprensión-acción de dinâmicas sociales: três
dimensiones de las prácticas sociales transformadoras. (Texto Inédito – Comunicação do Autor).
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Como tudo que faço, gostaria de espalhar esta construção que me foi tão cara de alcançar,
para que seja questionada, modificada, ampliada, reduzida e que possa se tornar uma
realidade neste mundo família/empresa.
Por último, reforço o caráter pessoal deste recorte, outros olhos descobririam coisas
diferentes, estou aberta a elas.
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Uma crise inesperada, abrupta, de proporções planetárias que se abateu sobre o mundo
desde janeiro, começando na China, se estendendo por praticamente todos os países e
continentes.
Em março, o mundo seguindo as orientações da OMS entrou de quarentena; alguns países
em lockdown total, outros ainda estonteados tentando se prevenir e aprender com os outros.
Brasil, México e Estados Unidos, com seus presidentes Jair Bolsonaro, Andrés Obrador e
Donald Trump negavam os efeitos terríveis do vírus e tentavam continuar na contramão da
ciência.
Felizmente, apesar de ainda pessoalmente o Presidente Bolsonaro se opor à ciência no
maior atestado de irresponsabilidade com os brasileiros, os outros dois já tomaram o rumo
das medidas recomendadas da OMS. No Brasil ainda vivemos tempos sombrios.
Escrevo em dezembro e as vacinas já estão despontando depois de um esforço fora do
comum de colaboração entre países, pesquisadores e instituições. Neste caso, o homem
mostrando seu lado melhor, ainda que no Brasil estejamos assistindo um show de horrores
protagonizando pelo Presidente da República.
Minha família, obviamente, entrou de quarentena; eu e meu marido no Rio de Janeiro, Brasil,
somos grupo de risco por sermos maiores de 60 anos, e nossos filhos morando em Londres
isolados. Aprendemos a primeira lição de que o mundo mudou e, usando a metáfora do
Mar Vermelho, num centésimo de segundo o mar se abriu, se fechou, e ficamos em lados
opostos do Oceano Atlântico.
Neste tempo suspenso onde todas as empresas (menos as essenciais) pararam de funcionar
no modo como vinham fazendo e os escritórios se transferiram para dentro de casa, me
pergunto: - Como as famílias se organizaram? Qual o papel desta mulher que eu estava
pesquisando neste momento?
Se eu já tinha a hipótese de que esta divisão empresa/família e toda a tentativa de mantê-las
separadas por meio de contratos, governanças, profissionalização da gestão etc. não dava
conta de tudo que estava envolvido e, em algum momento os conflitos caíam na mesa da
sala de jantar, o que dizer agora que tudo está dentro de casa?
A casa hoje contém todos os mundos, todas relações, toda a rede social.
A pandemia produziu um reset mundial 28. Alterando a setorização construída pela
história, as três grandes instituições sociais — família, educação e trabalho — ocupam
o mesmo espaço físico.
E as mulheres correm o risco de novamente “avançarem para trás”, ao serem chamadas
a organizar este espaço principalmente em termos emocionais, e muitas sem as redes de
apoio, escola, serviços profissionais, funcionários etc.
Alguém disse que não se pode desperdiçar o caráter disruptivo de uma crise para crescer.
Eu não poderia continuar na mesma ideia inicial do trabalho neste momento de mudança
profunda das relações do mundo.
O que parecia uma, entre algumas descrições possíveis do papel da mulher neste contexto
empresa/família, a C.Em.O- CHIEF EMOTIONAL OFFICER, tornou-se muito relevante e
crucial para os novos tempos destas instituições.
29

Joel Birman, psicanalista carioca, em um artigo no jornal O Globo aponta muito sensivelmente
– a urgência da vida nas mulheres – que ele atribui a uma característica que tem a ver com
o gênero feminino:
28 https://braziljournal.com/mulheres-e-a-ameaca-de-retrocesso
29 BIRMAN, J. Mulheres na urgência da vida. Jornal O Globo -7/5/2020
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... na sua experiência antropológica diferencial com os homens, as
mulheres vivem a violência e a dor regular do sangramento menstrual,
assim como as dores do parto e o cuidado com o aleitamento dos
filhos, de forma que para elas a urgência da vida se impõe inequivocamente
desde sempre. Assim, estarem atentas para as urgências da vida implica
dizer que as mulheres estão mais ligadas ao desamparo das pessoas
do que os homens, sensíveis que são às pequenas variações das
dores humanas e que se voltam imediatamente para abraçar as demandas
de sofrimento.
(...) sem a afirmação primordial da vida, não existe qualquer ordem econômica
possível, como mostra de modo eloquente os efeitos devastadores da
pandemia atual sobre a economia internacional. A esse vínculo primordial
com a urgência da vida podemos denominar de amor, se vocês preferirem,
mas é um amor forjado nas entranhas do corpo feminino. Enfim, por isso
mesmo, as mulheres são mais realistas do que os homens, atentas
visceralmente que são às urgências da vida e dos fatos.
Fico com a pergunta, que pode ser um disparador de uma continuação deste trabalho: Como
as mulheres, atentas às urgências da vida, viveram este espaço até então impensável?
Na impossibilidade de comentar todas as reflexões feitas por filósofos, cientistas, médicos
sobre a Pandemia, escolhi um texto de Edgar Morin, um dos homens mais lúcidos com
quem tenho a honra de dividir este tempo na terra.
30

Em 27 de março de 2020, numa entrevista ao jornal francês Liberation Edgar Morin faz
reflexões preciosas sobre o momento de crise e principalmente ao que ele se refere como
o “humanismo regenerado”:
O humanismo, a meu ver, não é somente a consciência de solidariedade
humana, é também o sentimento de estar no interior de uma desconhecida
e incrível aventura. No seio dessa aventura desconhecida cada um faz
parte de um grande ser constituído de sete bilhões de humanos, como
uma célula faz parte de um corpo entre centenas de bilhões de células.
Cada um participa desse ilimitado, desse inacabado, dessa realidade
fortemente tecida de sonho, desse ser de dor, de alegria e de incerteza
que está em nós assim como nós nele. Cada um dentre nós faz parte dessa
inaudita aventura, no seio da própria espantosa aventura do universo.
Ela traz consigo sua ignorância, seu desconhecimento, seu mistério, sua
loucura na sua razão, sua inconsciência de sua consciência, e cada um
traz em si a ignorância, o desconhecido, o mistério, a loucura, a razão
da aventura mais do que nunca incerta, mais do que nunca assustadora,
mais do que nunca emocionante.
O meu contexto familiar, tal como eu o descrevi no início do trabalho, já se modificou muito,
inúmeras possibilidades foram criadas e vividas, e será preciso alguns anos para incorporar
o aprendizado deste ano, e provavelmente dos próximos, na nossa família e empresa.
Mas esta consciência de que Morin nos fala, me marcou para sempre.
Quando este trabalho for apresentado ao Taos Institute, o mundo terá contado 12 meses de
um ano onde Kronus e Kairós, o tempo cronológico e o emocional, foram os heróis e vilões
das nossas vidas.

30 MORIN, E. Siente la comunidade de destinos de toda la humanidad más que nunca. IN: BLIN, S. https://
www.liberation.fr/debats/2020/03/27/
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Esta investigação que partiu de um desejo, de um desconforto e de um despreparo pessoal
para enfrentar o desafio de entender e viver o que é uma empresa familiar e o que é uma
família empresária me apontou muitos caminhos.
O primeiro deles é que sozinha jamais conseguiria entender este complexo cenário e
durante muito tempo os recursos formais de consultorias não me ajudaram, os recursos
terapêuticos foram preciosos, mas como Prof. Fuks costuma dizer: “É preciso piorar muito
para melhorar”, enfrentar o caos, para mim, é sempre doloroso.
Em um trabalho com este nível de envolvimento pessoal e com a quantidade de energia
envolvida, que se nos aproximarmos demasiado nos queimamos, e se nos distanciarmos
perdemos a vitalidade, só havia mesmo uma saída: ouvir, escutar e usar as narrativas como
construtoras do contexto, atentar para os níveis simbólicos, relacionais e pragmáticos das
histórias para que estas culturas pudessem ser vivenciadas na sua multiplicidade.
Escrever uma Conclusão, como classicamente se espera ao final de um trabalho, neste
caso seria fechar muitas portas e, novamente compartimentalizar pessoas e relações.
O encerramento deste trabalho visa mostrar um processo de desnaturalização de olhares e
com ele a abertura de possibilidades. E é com esta desnaturalização que proponho novas
aventuras para quem se interessar pelo tema.
As entrevistas me permitiram ouvir pessoas tão diferentes revelando tantas maneiras
possíveis de viver nestas duas culturas: a cultura organizacional fundada na supressão dos
laços afetivos e a cultura familiar impregnada pelos mesmos laços. Meu desejo é iniciar
com este estudo um banco de dados de experiências pessoais para que os interessados
no tema, sejam profissionais, sejam as pessoas da família, possam recorrer para inspiração,
apoio e produção de conhecimento. A ideia da apresentação do trabalho como uma página
da Wikipedia, o uso das hashtags e os hiperlinks metaforicamente
fundamentam esta visão do banco de dados.
O reconhecimento do papel desta mulher nesta complexidade família/empresa, não
somente é desejável, como é necessário, e sendo do desejo de todos, a sugestão de criar
a posição de C.Em.O pode ser um grande passo na direção de se estabelecerem relações
mais saudáveis, colaborativas e inclusivas entre os membros da família. O investimento no
desenvolvimento pessoal para a preparação deste lugar é de suma importância para que a
mulher o ocupe com segurança, e vale frisar que não o fazer, e contar que intuitivamente ele
é exercido de algum modo, é uma armadilha para reforçar os preconceitos de gênero que
cercam mulher/trabalho/família.
Também defendo, além do reconhecimento social e emocional, o reconhecimento financeiro,
pois, se na divisão família/empresa os laços emocionais são quase impossíveis de serem
deixados de fora, e vimos isto muito claramente nas entrevistas, por que o pagamento por
esta atuação profissional seria algo a renunciar?
Outro ponto importante para ressaltar neste percurso foi o meu envolvimento emocional
com as entrevistadas. Como disse anteriormente, somente uma mulher das minhas
relações pessoais concordou em falar, o que me levou a entender que é preciso um certo grau
de distanciamento entre entrevistado e entrevistador que me foi proporcionado pela amostragem
Bola de Neve. Considero estas mulheres “as sementes” de possíveis desdobramentos desta
pesquisa, pois, foram pioneiras em dividir tão generosamente suas vivências e contribuir
com esta produção de conhecimento que irá beneficiar, espero, muitas famílias.
Por fim, quero dizer que ao longo destes dois anos de trabalho, muitas Marthas surgiram,
algumas não existem mais, algumas se estabilizaram e muitas me surpreenderam com a sua
aparição, mas a que mais me surpreendeu foi a que se identificou com uma história contada
por Amir Klink, navegador brasileiro, em seu livro Cem dias entre céu mar 30
.
30 KLINK, Amir. Cem dias entre céu e mar. São Paulo: Companhia das Letras, 1985
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Quando ele estava construindo o barco a remo no qual iria atravessar o Oceano Atlântico
sozinho, sua maior preocupação era a do barco virar. O engenheiro do projeto lhe disse que
seria impossível numa empreitada daquela que o barco não virasse, e que eles teriam era
que construir um barco que desvirasse. E assim foi feito. Amir conta que numa noite estava
dormindo e sentiu um barulho e um tranco no barco. Descobriu-se de cabeça para baixo, e
percebeu que o barco virou, e em segundos desvirou, “ali começou a minha viagem”.
Com este trabalho foi assim, minha preocupação com as relações familiares e empresariais
eram no sentido do “barco não virar”, e nas entrevistas também percebi esta preocupação,
mas os barcos viram, e a contribuição que deixo com este trabalho são possíveis
ferramentas e reflexões para ajudar a construir relações familiares e empresariais que aguentem as
tempestades, que virem, desvirem e sigam em sua travessia sejam quais forem as condições
de céu e mar.
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